
Tekst etykiety na opakowanie jednostkowe (kartonik, etykieta) 

 

Artrostav® Complex D3 
Suplement diety 

 

Mocne stawy i kości 

 

Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania chrząstki stawowej i zdrowych kości 

 

Suplement diety Artrostav® Complex D3 zawiera w swoim składzie kolagen typu II, 

siarczan chondroityny, kwas hialuronowy oraz kwas L-askorbinowy, który pomaga w 

prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki 

i kości.  

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym wchłanianiu wapnia 

i fosforu.  

 

Produkt odpowiedni do stosowania jako uzupełnienie diety dla osób starszych, aktywnych 

fizycznie oraz dbających o utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki stawowej i zdrowych 

kości.  

 

Składniki:  

Kolagen typu II, otoczka kapsułki (żelatyna wołowa, barwnik: dwutlenek tytanu), siarczan 

chondroityny, kwas L-askorbinowy (witamina C), skrobia modyfikowana, substancje 

przeciwzbrylające – talk, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, 

cholekalcyferol (witamina D). 

 

Składniki Zawartość w 2 kapsułkach  % RWS* 

Kolagen typu II 420,0 mg - 

Siarczan chondroityny 140,0 mg - 

Kwas hialuronowy  10,0 mg - 

Witamina C 100,0 mg 125 

Witamina D 5,0 µg (200 j.m.) 100 

*% RWS – procent realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia.  

 

Liczba sztuk: 60 kapsułek 

Zawartość netto: 30,96 g 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: miesiąc, rok 

 

Data minimalnej trwałości podana jest na boku opakowania.  

 

Warunki przechowywania:  

Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu suchym, w pomieszczeniu 

o temperaturze do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

 

Sposób użycia:  

Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka dwa razy dziennie, w trakcie posiłku, popić wodą. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

 



Niezalecany dla osób uczulonych na którykolwiek ze składników. 

Nie stosować u dzieci.  

Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się 

z lekarzem. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Należy prowadzić zdrowy tryb życia i stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą 

organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. 

 

Korzystne działanie produktu występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji 

2 kapsułek.  

 

Podstawowe składniki produktu pochodzą z UE oraz spoza UE. 

 

Producent: 
BIOFARM® Sp. z o.o., ul.Wałbrzyska13, 60-198 Poznań, Polska. 

 


