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                ARTHROSILTM
 

 

Suplement diety, uzupełniający niedobory krzemu, cynku, 

glukozaminy i chondroityny w diecie. 
 

Składniki: woda oczyszczona, kwas ortokrzemowy stabilizowany choliną, 

siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, cytrynian cynku. 

 

 

Zalecana porcja dzienna – 30 ml zawiera: 

75 mg krzemu* , 

75 mg glukozaminy ( w tym 60 mg substancji czynnej*), 

75 mg chondroityny ( w tym 48 mg substancji czynnej*), 

  5 mg cynku ( 50 % RWS). 
*Nie ustalono RWS 

 

Dlaczego warto wybrać Arthrosil™ : 

✓ najwyższe na Świecie stężenie krzemu Si G5TM - 2500 mg na 

1 litr płynu, w wyjątkowym i jedynym połączeniu 

z siarczanem glukozaminy i siarczanem chondroityny oraz 

cynkiem 

✓ nie zawiera sztucznych substancji zapachowych                               

i barwiących; 

✓ receptura i technologia produkcji to wynik 40-letnich badań 

laboratoriów Glycan Group pod kierownictwem profesora 

dr Christiana Daniela Assoun. 

 

             Zawartość krzemu : 

2 500 mg w 1000 ml  

    75 mg w 30 ml – sugerowana porcja dzienna 
 
 
Najlepiej spożywać na czczo, na kilka minut przed posiłkiem, można dodać do dowolnego napoju ( sugerujemy letnią wodę aby na czczo nie pić zimnego płynu 
wyjętego z lodówki i tym samym nie podrażniać żołądka i innych odcinków przewodu pokarmowego) . 
Nie pić bezpośrednio z butelki- wyklucza to samoistne oraz przypadkowe zanieczyszczenie produktu. 
Forma płynna zwiększa dostępność biologiczną i ułatwia wchłanianie. 
  
Przed użyciem wstrząsnąć. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 30 dni. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie 
spożywać preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. 
Data minimalnej trwałości znajduje się na opakowaniu jednostkowym. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedos tępny dla małych dzieci. 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut ( zamiennik) zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 
Pakowane w atmosferze ochronnej.  
Objętość 0,5 litra. 
 
Przeciwwskazania: 
Glukozamina i chondroityna wchodzą w interakcję z warfaryną, dlatego też suplementu nie powinny stosować osoby stosujące leki zawierające warfarynę.  
 

Pochodzenie surowca Glycan Industries Corporation LTD. 
Producent i podmiot odpowiedzialny za informacje na temat żywności : Glycan Poland sp. z o.o.sp.k.      


