
SPECJALNE SUPLEMENTY / FORMUŁY SPECJALNE68SPIS TREśCI PRODUKTY 
(dawkowanie/czas kuracji)

  Solgar 7
Preparat najnowszej generac

Warunki przechowywania: Przechowywać 
w suchym i nie nasłonecznionym miejscu, z dala 
od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze pokojo-
wej (15°-30° C). Preparat należy przecho-
wywać w sposób niedostępny dla ma-
łych dzieci. Prosimy nie zażywać jeżeli 
zewnętrzna folia została usunięta lub uszkodzona 
w inny sposób, umożliwiający otwarcie produktu 
przed zakupem.
Ester-C® jest znakiem towarowym The Ester C Company. Produkt jest wy-
twarzany na podstawie patentów zarejestrowanych w S  nr 6 197 813 
i 6 878 744 oraz odpowiednich patentów zagranicznych. 5-Lo in® jest 
zarejestrowanym znakiem towarowym P.L. homas-Laila Nutraceuticals Inc. 
i stosowany na podstawie licencji. Międzynarodowe zgłoszenia patentowe. 

C-II® jest znakiem towarowym Inter ealth N.I.  Bioperine® jest znakiem 
towarowym Sabinsa Corporation. Solgar® jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym Solgar.
Wyprodukowano z największą starannością 
w USA. Producent: SOLGAR, Inc., Leonia, N.J.
Dystrybutor w Polsce:  
SOLGAR POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Skoroszewska 12, 02-495 Warszawa
www.solgar.pl                      SXPLB50497 00
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SUPLEMENT DIETY

Preparat najnowszej generacji 
„poglukozaminowej”

Odżywia liczne szlaki metaboliczne

Sposób użycia: osoby dorosłe jedna (1) 
kapsułka dziennie, najlepiej zażywać w trak-
cie posiłku lub stosować według wskazań le-
karza. Nie należy przekraczać zalecanej do 
spożycia porcji w ciągu dnia. Produkt nie 
może być stosowany jako substytut zróżnico-
wanej diety. 
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby 
zażywające leki lub chore, powinny przed 
zażyciem preparatu skonsultować się z leka-
rzem. 
Preparat Nr  nie zawiera: glutenu, 
pszenicy, soi, drożdży, produktów mlecz-
nych, substancji słodzących, sztucznych sub-
stancji konserwujących, zapachowych i bar-
wiących.

* RWS  Referencyjna wartość spożycia

Składniki porcji zalecanej do spożycia 
w ciągu dnia, jednej  kapsułki:       %RWS*
Witamina C ................................................100 mg 125 
(Ester-C®, L-askorbinian wapnia)

Boswellia (Boswellia serrata) ........................100 mg 
Wyciąg (żywica) (5-Lo in® d anced)

Otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza
Wyciąg z kłącza ostryżu ...............................50 mg 
(Curcuma longa) (4:1, ekwiwalent 200 mg kłącza)

Substancja wypełniająca: maltodekstryna
Standaryzowana chrząstka C-II®  ................40 mg 
(10 mg niezdenaturowanego kolagenu typu II)

Wyciąg z kory wierzby białej 5:1 ..................35 mg 
(Salix alba) (ekwiwalent 175 mg kory)

Wyciąg z kłącza imbiru 4:1 ..........................35 mg 
( in i er officinale) (ekwiwalent 140 mg kłącza)

Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole 
magnezowe kwasów tłuszczowych (roślinnych)

Kompleks pieprzu .........................................27 mg 
Sproszkowany pieprz kajeński (Capsicum annuum 
(owoce)) 
Bioperine® (wyciąg z pieprzu czarnego) (Piper nigrum 
(owoce))

Najlepiej spożyć przed końcem: podano na szyjce butelki w postaci: 
miesiąc  rok  (MM RR).     Nr partii: (znajduje się na szyjce butelki)

    Elastyczność,  
ruchomość, wytrzymałość  
dla komfortu stawów


