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Xcel Health Glucosamine HCL 1500mg plus Chondroitin

  

Viên u?ng b? kh?p Xcel Health Glucosamine HCL 1500mg plus Chondroitin mang m?t công th?c tân ti?n ???c làm t? h?n h?p Glucosamine và
Chondroitin t? nhiên là m?t s?n ph?m không th? thi?u trong vi?c ch?m sóc s?c kh?e x??ng kh?p. 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Price 
1,380,000 ?

H?i v? s?n ph?m này 

Description 

??C ?I?M N?I B?T

Viên u?ng b? kh?p Xcel Health Glucosamine HCL 1500mg plus Chondroitin mang m?t công th?c tân ti?n ???c làm t? h?n h?p Glucosamine và
Chondroitin t? nhiên là m?t s?n ph?m không th? thi?u trong vi?c ch?m sóc s?c kh?e x??ng kh?p.

Glucosamine c?a Xcel Health thu?c d?ng Hydrochloride (HCL), ???c chi?t xu?t t? các lo?i h?i s?n có v? c?ng, ??m ??c h?n h?n d?ng Sulfate và
tinh khi?t ??n h?n 90%, có tác d?ng kích thích s?n xu?t s?n và ng?n ng?a s? thoái hóa s?n kh?p c?ng nh? làm t?ng s?n xu?t ch?t nh?y d?ch
kh?p. ??i v?i ng??i b? viêm kh?p, thoái hoá kh?p, vi?c u?ng b? sung Glucosamine s? giúp cho t? bào s?n có ?? nguyên v?t li?u ?? s?n xu?t s?n
m?i bù ??p vào ph?n s?n ?ã b? thoái hóa, h? h?ng, ??ng th?i g??m các tri?u ch?ng ?au nh?c, ch?ng viêm kh?p.

Chondroitin là thành ph?n t? nhiên ???c c? th? t?ng h?p, có nhi?m v? chuy?n hóa n??c và ch?t dinh d??ng ?i nuôi s?n, khi?n s?n v?a có c?u trúc
ch?c ch?n l?i v?a có ?? ?àn h?i, m?m d?o giúp t?n l?c và b?o v? cho kh?p. H?p ch?t này ???c tinh ch? t? s?n cá m?p, giúp t?ng c??ng s?n xu?t
ch?t nh?y d?ch kh?p, t? ?ó gi? cho kh?p ???c linh ho?t, ??ng th?i ki?m soát ???c các ph?n ?ng viêm.

S? k?t h?p c?a Glucosamine và Chondroitin trong viên u?ng b? kh?p Xcel Health s? phát huy t?i ?a kh? n?ng t?o s?n, ch?ng thoái hóa kh?p,
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c?ng nh? t?ng s?n xu?t d?ch kh?p, duy trì s? kh?e m?nh c?a kh?p.

Công d?ng c?a Xcel Health Glucosamine HCL 1500mg plus Chondroitin:

Làm gi?m các tri?u ch?ng c?a viêm kh?p, thoái hoá kh?p nh?: m?i, ?au, s?ng, nh?c, c?ng kh?p
Giúp ch?ng viêm kh?p
Giúp ng?n ng?a s? thoái hóa s?n
Gi? gìn s?c kho? và t?ng c??ng ?? linh ho?t c?a các kh?p x??ng
H? tr? bôi tr?n kh?p
H? tr? tái s?n xu?t s?n m?i kh?e m?nh, giúp kh?p ph?c h?i nhanh sau t?n th??ng, ch?n th??ng

Thành ph?n c?a Xcel Health Glucosamine HCL 1500mg plus Chondroitin:

Thành ph?n chính: Glucosamine Hydrochloride 1500mg và Chondroitin Sulphate (s?n cá m?p) 100mg.

Thành ph?n ph?: Cellulose – microcrystalline và magnesium stearate.

H??ng d?n s? d?ng:

Li?u l??ng: Ng??i l?n u?ng 1 viên m?i ngày tr??c ho?c sau b?a ?n, u?ng nhi?u n??c ?? h?p thu t?t h?n, ho?c theo ch? ??nh c?a chuyên gia ch?m
sóc s?c kh?e.

Th?i gian s? d?ng: s? d?ng trong vòng t?i thi?u 2 tháng và t?i ?a 6 tháng. N?u v??t quá 6 tháng thì c?n có ch? ??nh c?a bác s? ?? s? d?ng ti?p.

B?o qu?n s?n ph?m:

? n?i khô ráo, thoáng mát, d??i 30 ?? C. Tránh ti?p xúc tr?c ti?p v?i ánh n?ng m?t tr?i ??ng th?i c?ng c?n tránh n?i ?m th?p. Không s? d?ng n?u
niêm phong ?ã b? m? ho?c m?t.

Viên nén có th? chuy?n màu s?m h?n do có ch?a các nguyên li?u t? nhiên.

??i t??ng s? d?ng:

Ng??i b? khô, c?ng kh?p, g?p khó kh?n trong quá trình v?n ??ng.
Ng??i m?c các b?nh x??ng kh?p c?p và m?n tính.
Ng??i v?a ph?c h?i sau ch?n th??ng nh? bong gân, giãn dây ch?ng,…
V?n ??ng viên ho?c nh?ng ng??i ?ang t?p gym, th??ng xuyên hao mòn kh?p.
Ng??i mu?n phòng ng?a và ch?m sóc x??ng kh?p t? s?m.

L?u ý:

Không dùng cho ng??i d??i 18 tu?i, ph? n? có thai và cho con bú
N?u có tri?u ch?ng khác th??ng, hãy ng?ng dùng và tham kh?o thêm ý ki?n bác s?
Không s? d?ng cho ng??i có m?n c?m v?i b?t c? thanh ph?n nào c?a thu?c
Th?c ph?m này không ph?i là thu?c, không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh
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