
Informații 
nutriționale 1 comprimat 3 comprimate 

(doza zilnică)
*%VNR pentru 3 

comprimate
Glucozamină 500 mg 1.500 mg **

Condroitină 440 mg 1.320 mg **

Niacină (Vitamina PP) 6 mg 18 mg 112 %

Seleniu 20 µg 60 µg 109 %

Artimob
Supliment alimentar

Condroitină Glucozamină

*%VNR –valorile nutriționale de referință cf. Reg. 1169/ 2011
**VNR nu a fost stabilită

Glucozamina este prezentă în mod natural în 
corpul uman, fiind o componentă importantă a 
țesutului conjunctiv, în mod special în cartilaje, 
tendoane și ligamente. Alimentele în care 
se găsește în mod natural glucozamina sunt 
creveții, homarii, midiile, crabii etc.
Condroitina este parte integrantă a cartilajului 
uman.
Vitamina PP (niacina) contribuie la reducerea 
oboselii și extenuării, contribuie la metabolismul 
energetic normal.
Seleniul are proprietăți antioxidante, protejând 
celulele împotriva stresului oxidativ.

Artimob: materie primă de calitate controlată 
conform standardelor GMP. Întregul proces de 
fabricație este atent controlat de către personal 
calificat și respectă standardele GMP.

Ingrediente: sulfat de glucozamină, sare de 
potasiu; sulfat sodic de condroitină 90 %; agenți 
antiaglomeranți: celuloză microcristalină, fosfat 
acid de calciu dihidrat, stearat de magneziu 
vegetal; agent de glazurare: Opadry II alb; agent 
de încărcare: carboximetilceluloză de sodiu 
reticulată; nicotinamidă; selenit de sodiu 1 % 
(carbonat de calciu).

Mod de utilizare: câte 1 comprimat de 3 ori pe 
zi, cel puțin 6-8 săptămâni consecutiv, înghițit 
cu apă, în timpul meselor.

Atenționări: A nu se depăși doza recomandată 
pentru consumul zilnic. Produsul este un 

supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască 
o dietă variată și echilibrată și un stil de viață 
sănătos. A nu se lasă la îndemâna și la vederea 
copiilor mici. A nu se consuma de către copiii 
sub 15 ani, femeile gravide sau care alăptează.

Efecte asupra abilității de a conduce vehicule și 
de a folosi utilaje: Nu e cazul.

Efecte secundare: Nu e cazul.

Condiții de păstrare: A se păstra la temperatura 
camerei, în loc uscat, departe de accesul copiilor, 
în ambalajul original.

Formă de prezentare: Cutie cu 4 blistere a câte 
15 comprimate de 1236 mg

Greutate netă: 74,16 g 

A se consuma de preferință înainte de data: 
vezi cutia

Produs fabricat în Polonia, 
respectând standardele GMP.

Deținător notificare:
S.C. DONA. LOGISTICA S.A.
Str. Pădurii, nr. 4, Chitila, Ilfov, România 

Supliment alimentar notificat la S.N.P.M.A.P.S. 
cu nr. AA 13321/ 2019
Descoperiți toate produsele și aflați informații 
interesante vizitând site-ul: www.sanvero.ro


