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Artro + curcumin95 30 cps
HERBAGETICA

Proprietăți:
Formula complexă Artro+ Curcumin95 are o
eficacitate ridicată pentru sănătatea articulațiilor,
garantată prin combinația de Curcumin95 C3
Complex, Boswellia serrată, Urzica, Gheara-
diavolului, Salcie, Cartilaj de rechin, Siliciu natural și
Piper negru, extracte naturale care redau mobilitatea
și flexibilitatea articulară, calmează durerile și refac
cartilajului articular.
- 8 extracte intense care susțin refacerea mobilității
articulare
- Formula de aur în Ayurveda pentru combaterea

inflamațiilor articulare: Curcumin, Boswellia serrata (Arborele de tămâie), Piper Negru
- Urzică extract garantat cu 4% Polifenoli - calmează durerea articulară
- Coada-calului extract garantat cu 7% Siliciu - stimulează producția de colagen, promovând
refacerea țesuturilor articulare
Sub formă de capsule vegetale, ce pot fi administrate și în dietele vegetariene/vegane.

Contribuie la:
- menținerea sănătății articulațiilor
- menținerea circulației normale și a proporției de colagen de la nivelul articulațiilor
- menținerea mobilității și flexibilității articulațiilor
- reducerea stresului oxidativ, proprietăți antioxidante semnificative
- remineralizarea corpului
- funcționarea normală a sistemului imunitar, nervos, articular, muscular, a ficatului și a tractului
respirator superior
- susținerea metabolismului lipidic normal la nivel hepatic
- menținerea sănătății ficatului

Ingrediente per 1 capsulă:
Urzica (Urtică dioică) extract standardizat 10:1 garantat cu 4% Polifenoli  60 mg
Arborele de tămâie (Boswellia serrata) extract standardizat 5-10:1 garantat cu 70% Acizi Boswellici
58 mg
Curcumin95 C3 complex  (Curcuma longa) extract standardizat 64-66:1 garantat cu 95%
Curcuminoide 58 mg
Piper (Piper nigrum) extract standardizat garantat cu 5% Piperină   10 mg
Gheara-diavolului (Harpagophytum procumbens) extract standardizat 1-3:1 garantat cu 2%
Harpagozide 58 mg
Cartilaj de Rechin  standardizat, garantat cu 4% condroitină  58 mg
Salcie (Salix alba) extract standardizat 20:1 garantat cu 25% Salicină 55 mg
Coada calului   (Equisetum arvense) extract standardizat 4:1 garantat cu 7% Siliciu 33 mg
Capsula vegetală  

Mod de administrare:                                      
- câte 1-3 capsule pe zi.
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Precauții:
A se administra cu prudența femeilor însărcinate sau care alăptează.

Contraindicații:
Nu se administrează persoanelor alergice la peste sau celor cu sensibilitate la oricare dintre
componenții produsului. Produsul conține un ingredient cu potențial alergenic (cartilaj de rechin).
      
Prezentare:
30 capsule


