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Artilider de Naturlider és un complement alimentari amb vitamina C que contribueix al funcionament
normal  dels  ossos  i  les  articulacions.  per  tant,  és  molt  útil  per  treure  la  inflamació  en  cas  d'artritis
reumatoide,  dolor  articular  i  osteoartritis.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Artilider de Naturlider?

Artilider  de  Naturlider,  és  un  complement  alimentaris  natural,  que  s'utilitza  en  cas  d'artritis,
osteoartritis i  artritis reumatoide perquè contribueix a la disminució de la inflamació aoateoarticular
que es produeix en aquests casos.

Artilider  naturlider  conté  vitamina  C,  que  contribueix  a  la  formació  normal  de  col·lagen  per  al
funcionament normal dels ossos i cartílags; a més contribueix a la protecció de les cèl·lules davant del
dany oxidatiu.

Quins són els ingredients d'Artilider de Naturlider?

Els ingredients d'Artilider de Naturlider per càpsula són:

Avovida® (barreja d'extractes secs d'alvocat (Persea gratíssima, fruit).
Lecitina de soja (Glycine max L. Merr., llavors)) 300 mg.
Metilsulfonilmetà (MSM) 170 mg.
Agent de recobriment (hidroxipropilmetilcel·lulosa (càpsula)),
Extracte sec de boswelia (Boswelia serrata Roxb. ex Colebr. Resina 40 mg,
Estandarditzat al 65% d'àcid boswelic,
Extracte sec de magrana (Punica granatum L.,fruit) 40 mg,
Estandarditzat al 40% d'àcid elàgic,
Àcid L ascòrbic 32 mg,
Agent de càrrega (maltodextrina, cel·lulosa microcristal·lina).
Antiaglomerant (estearat de magnesi, diòxid de silici).

Com he de prendre Artilider de Naturlider?
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Heu de prendre una càpsula dues vegades al dia, amb un got d'aigua i durant els menjars.
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