GLÜKÓZAMIN + MSM + GINSENG FORTE TABLETTA
Glükozaminnal és MSM-mel az ízületek és a porcok rugalmasságának,
mozgékonyságának fenntartásához
Étrend-kiegészítő * 40db * Nettó tömeg: 48g
Összetevők: MSM (Metil-szulfonil-metán) (500mg/tabletta), Glükózamin-szulfát (tengeri
eredetű) (400mg/tabletta), Panax ginseng gyökér kivonat por (100mg/tabletta),
mikrokristályos cellulóz (stabilizátor), zsírsavak magnézium sói (stabilizátor), hidroxipropilmetil-cellulóz (sűrítőanyag), polietilénglikol (fényezőanyag), kukoricakeményítő.
1 tabletta hatóanyag tartalma: glükózamin: 280 mg, MSM: 500mg, Ginzenozid: 4mg
Adagolás: felnőtteknek napi 1 tabletta, 1-3 hónapig rendszeresen.
Minőségét megőrzi: a csomagolás alján jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Gyártja és forgalmazza: Oriental Herbs Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
www.DrChenPatika.com
OÉTI sz.: 836/2006.
Glükózamin és MSM tartalmú készítmény. A glukozamin-szulfát fontos összetevője a
porcszövet sejtközötti állományának, fő funkciója, hogy nagy vízmegkötő képességgel
rendelkezik, s meghatározza a porc mechanikai tulajdonságait.
Az MSM természetben előforduló, a ként szerves kötésben tartalmazó vegyület, mely a
szervezet számára nem idegen, jól hasznosuló forma. Szerves kén megtalálható a
kötőszövetekben (izmokban, inakban, ízületekben), a kollagén felépítésében is részt vesz.
A ginseng hozzájárul a megfelelő szellemi és fizikai erőnlét fenntartásához, ha
teljesítőképességünket szeretnénk javítani, egyszerűen, mert helyt kell állni a
mindennapokban, melyet felgyorsult életritmusunk követel. Segít a fáradtság enyhítésében,
stressz esetén és lábadozási időszakban. Hatóanyagainak köszönhetően támogatólag hat a
vérkeringésre, ezáltal segíti az agyi teljesítményt, a memóriát, valamint a vitalitást.
Alkalmazása javasolt sportolóknak, túlsúlyosoknak, nehéz fizikai munkát végzőknek, az
ízületek fokozott igénybevétele és túlterheltsége miatt, idősebb korban.
Figyelmeztetés: Gyermekek számára a készítmény fogyasztása nem ajánlott. A ginseng
fogyasztása terhes és szoptatós anyáknak nem ajánlott! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a
kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Az ajánlott napi adagot ne lépje
túl! Gyermekek elől elzárva tartandó.
GLUCOSAMIN + MSM + GINSENG FORTE TABLET
Food supplement
Net weight: 48g 40pcs
Ingredients: MSM (Methylsulfonylmethane) (500mg/tablet), Glucosamin-sulfate (of sea
origin) (400mg/tablet), Panax ginseng root extract powder (100mg/tablet), microcrystalline
cellulose (stabiliser), Magnesium salts of fatty acids (stabiliser), hydroxypropyl
methylcellulose (thickener), polyethylene glycol (glazing agent), corn starch.
Active ingredients for content of 1 tablet: glucosamin: 280 mg, MSM: 500mg, Ginsenosid:
4mg.
Dosage: daily 1 tablet for adults, taken regularly for 1-3 months.
Best before: see on the package.
Storage: dry and cool place.

Distributed by: Oriental Herbs Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
www.DrChenPatika.com
License (OÉTI) Nr.: 836/2006
Product with glucosamin and MSM. Glucosamin-sulfate is an important component of the
cartilaginous tissue’s intercellular substance. It has a huge water retention capacity and
determines the mechanical characteristic of the cartilage.
MSM is an organosulfur compound of natural origin with sulfur in organic binding which is
not unknown for the human body, it can be absorbed effectively. Organic sulfur occurs in
connective tissues (muscles, tendons, joints), it takes part in structuring of collagen.
Ginseng contributes to the maintenance of the mental and physical condition, if you want to
cope with the challanges of everyday life generated by the accelerated life rhythm. It helps in
relieving fatigue, stress and for convalescence period. Thanks to its active ingredients it has a
supporting effect to the blood circulation, thereby stimulating the brain performance, memory
and vitality.
It is suggested for sportsmen, people with overweight, for those who perform hard physical
work and at older ages due to an intensified stress and overload of the joints.
Caution! The consumption of this product is not recommended for children. The intake of
ginseng is not recommended for pregnant or nursing women! The food supplement does not
substitute the balanced mixed diet and the healthy lifestyle! Do not exceed the recommended
daily dosage! Keep out of the reach of children!

