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Gelenk-Fit on bioaktiivne toidulisand, mis reguleerib kõhrkoe ainevahetust.
Toidab ja toetab kõhr- ning sidekude. Ennetab kõhrede hävimist ja soodustab selle
taastumist, toimib põletikuvastaselt, osaleb luude ning sidekoe moodustumisel,
parandab tugi-liikumisaparaadi funktsionaalset seisundit. Toote kasutamine
võimaldab tunduvalt vähendada valu kahjustunud liigestes, vähendada liigeste
jäikust, parandada liigeste funktsionaalset seisundit ning seeläbi elukvaliteeti tõsta.
Glükoosamiin ja kondroitiin on kogu kõhrestruktuuri algaineks, mis tagab
liigespindade liikuvuse.
Tootes Gelenk-Fit on 2 hinnalist komponenti – glükoosamiinsulfaat ja
kondroitiinsulfaat, mis on kõhrkoe tähtsaimad ehituselemendid. Kui organismis
alaneb glükoosamiini ja kondroitiini tootmine, hakkavad liigesed liigestevahelist
vedelikku kaotama ning hävima. Kombinatsioon glükoosamiinist ja kondroitiinist
kontsentreeritud kujul – see on optimaalne toit liigestele, profülaktika vanusest
tingitud kõhrede ja liigeste jäikusele, samuti abiks juba kulun liigeste vaevuste
leevendamiseks.
Pulber Gelenk-Fit
o On veeslahustuv;
o Tänu NTC® tehnoloogiale on toode tunduvalt kiirema toimega ja parima
omastatavusega;
o Tagab meie kõhrkoe ja liigeste elastsuse;
o Sisaldab naturaalset merevetikate pulbrit;
o Sisaldab Ayurveda taimset ekstrakti;
o Sisaldab C-vitamiini toetamaks luu- ja sidekoe ainevahetust;
Gelenk-Fit 270 g
KOOSTIS
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Koostis: glükoos, glükoosamiinsulfaat 2KCI (vähkidest), kondroitiinsulfaat
(kaladest), C-vitamiin, aroomiaine, magusaine asesulfaam K.
Valmistamine: 1 sile teelusikatäis pulbrit (3g) lahustada 200 ml vees, segada
täieliku lahustumiseni. Ei ole soovitav hoida varem valmistatud jooki: selle peab
ära jooma kohe peale valmistamist.
Tarvitamisõpetus: soovitav 1 jook päevas.
270 g pulbrist saab 90 portsjonit jooki.
Toode Gelenk-Fit on läbinud mikrobioloogilised, keemilised, füüsikalised ja
psüühilised katsed, et tagada kõrge puhtuse ja ohutuse tase tarbijaskonnale. Toode
on aktiivne ja kvaliteetne ka siis, kui parim enne on möödas juba 3 kuud.
Diabeetikutel glükoosamiinsulfaat ei tõsta veresuhkrutaset.
*% RDA - soovitav päevane annus vastavalt toiduainete markeeringu direktiivile
EC (90/469/EEC)

