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500 mg
267 mg
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NRV (prosenttia päivittäisestä
saantiarvosta (aikuiset)/procent
av dagligt referensvärde (vuxen))

1,5 mg
150 µg
60 mg

1

per päiväannos (1 annos =
3 g jauhetta) / dagsportion
(1 portion = 3 g pulver)

Sisältö keskimäärin
Innehåll i genomsnitt

Sinkkiä/Zink
Kuparia/Koppar
C-vitamiinia/Vitamin C
Glukosamiinisulfaattia
Glukosaminsulfat
Kondroitiinisulfaattia
Kondroitinsulfat

FI AINESOSAT:

Dekstroosi,
glukosamiinisulfaatti
(äyriäisistä),
kondroitiinisulfaatti,
C-vitamiini,
merileväjauhe,
sinkkiglukonaatti,
kurkumauute
γ-syklodekstriinillä, kupariglukonaatti, aromi.

Nivelkunto

SE INGREDIENSER: Dextros, glukosaminsulfat (från

kräftdjur), kondroitinsulfat, vitamin C, algpulver,
zinkglukonat, gurkmejaextrakt med γ-cyklodextrin,
kopparglukonat, arom.

-In
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Valmistettu ja pakattu yksinoikeudella
PM-International Group:lle.
Producerad och förpackad exklusivt för
PM-International Group.

PM

VAROITUS: Ohjeen mukaista annostusta ei saa ylittää.
Ravintolisiä ei tule käyttää tasapainoisen ja monipuolisen
ruokavalion eikä terveellisten elämäntapojen korvikkeena.
Ei pienten lasten ulottuville.
VARNING: Rekommenderad dagsdos får inte överskridas.
Kosttillskott skall ej användas som ersättning för en varierad
och balanserad kosthållning och en hälsosam livsstil.
Förvaras utom räckhåll för små barn.

FI ANNOSTELU: Sekoita 1 tasainen
teelusikallinen (3 g) 200 ml:aan kylmää
juomaa valintasi mukaan.
SUOSITUS: 1 annos päivässä.
SE BEREDNING: Blanda 1 tesked (3 g)
i 200 ml valfri kall dryck.
REKOMMENDATION: 1 portion per dag.

270 g

sisältää 90 annosta à 3 g jauhetta
ger 90 portioner à 3 g pulver

Erinomainen laatu kansainvälisen GMP-standardin mukaan.
Högsta kvalitet och säkerhet i enlighet med internationell
GMP-standard.
Parasta ennen (kk/vv) loppua. Ks. päiväys sekä eränumero
pohjamerkinnästä. Säilytettävä kuivassa ja viileässä. / Bäst före i slutet av
(mm/åå). För bäst före och Lot nr.: se botten. Förvaras torrt och svalt.
Maahantuoja/Importör
PM-International Finland Oy
Porttikaari 1 • 01200 Vantaa
www.fitline.fi
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* C-vitamiini edistää normaalia kollageenin muodostumista
luuston normaalia toimintaa varten ja normaalia
kollageenin muodostumista rustojen normaalia toimintaa
varten.
Vitamin C bidrar till normal kollagenbildningen som har
betydelse för benstommens och broskets normala
funktion.

Ravintolisä, joka sisältää glukosamiinisulfaattia,
kondroitiinisulfaattia, sinkkiä,
kuparia ja C-vitamiinia.
Koststillskott med glukosaminsulfat,
kondroitinsulfat, zink, koppar och vitamin C.

Luuston ja rustojen toimintaan*
Skelett och broskfunktion*

