300 mg
160 mg

Suplement diety z siarczanem glukozaminy,
siarczanem chondroityny, witaminą C.
Food supplement with glucosamine sulphate,
chondroitin sulphate and vitamin C.
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1
RWS/NRV (Referencyjna
Wartość Spożycia (osoby
dorosłe)/percent of the daily
reference intake value (Adults))

36 mg

%RWS/NRV1

w dziennej porcji (1 porcja =
1,8 g proszku) / per Daily Portion
(1 Portion = 1,8 g powder)

Wartosc odzywcza
Average Value

Witamina C/Vitamin C
Siarczan glukozaminy
Glucosamine Sulphate
Siarczan chondroityny
Chondroitin Sulphate

PL PRZYGOTOWANIE: Zawartość 1 miarki
(1,8 g) rozpuścić w 200 ml zimnego
napoju.
DZIENNE ZALECENIE: 1 porcja.

PL SKŁAD:

Gelenk-Fit
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E PREPARATION: Dissolve around
1 measuring spoon (1,8 g) in 200 ml
of a cold drink of your choice.
DAILY RECOMMENDATION: 1 portion
per day.

270 g
zawiera 150 porcji à 1,8 g proszku
equals 150 portions each with 1,8 g powder
Jakość produktu odpowiada międzynarodowym standardom GMP.
Excellent product quality in conformance with international GMP standard.
Termin przydatności do spożycia na spodzie opakowania.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Best before end and Lot No.: see bottom of can. Store in a cool, dry place.
Producent: PM-International AG
An der Hofweide 17 • 67346 Speyer, Germany
Przedstawiciel: PM-International Sp. z o.o.
ul. Bukszpanowa 70 • PL-40750 Katowice
www.fitline.com
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UWAGA: Zaleca się nieprzekraczanie proponowanej
dziennej porcji do spożycia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego stylu
życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.
CAUTION: Do not exceed the stated recommended daily
dose. Food supplements should not be used as a substitute
for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep
out of reach of young children.
Opracowano i wyprodukowano wyłącznie dla
PM-International Group.
Manufactured and packaged exclusively for the
PM-International Group.
* Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu
w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania kości
i chrząstek.
Vitamin C contributes to normal collagen formation for
the normal function of bones and for the normal
function of cartilage.

Ule

dekstroza, siarczan glukozaminy (ze
skorupiaków), siarczan chondroityny, witamina C,
proszek z alg, glukonian cynku, ekstrakt kurkumy
z γ-cyklodekstryną, glukonian miedzi, aromat.
E INGREDIENTS: Dextrose, Glucosamine Sulphate
(from Crustaceans), Chondroitin Sulphate, Vitamin C,
Seaweed Powder, Zinc Gluconate, Curcuma Extract
with γ-Cyclodextrin, Copper Gluconate, Flavour.

Kości i chrząstki*
Bones and Cartilage*

