
Food supplement

Nutrients reinforcing the structure of cartilage

Having strong bones and healthy joints stands for unlimited mobility and qua-
lity of life at any age. The practice of physical activity and a balanced diet help 
maintain strength and flexibility of the musculoskeletal system. Furthermore, an 
adequate intake of specific nutrients is essential for the proper function of joints, 
especially if they are heavily stressed because of:

- Overweight
- Age-related cartilage degradation
- Hard physical work
- Congenital defect in joint alignment
- Practice of competitive sports

Doppelherz® aktiv For Joints capsules contain a combination of 750 mg Glu-
cosamine sulphate and 100 mg Chondroitin sulphate which help to keep the 
physiological balance in cartilages.

Glucosamine and Chondroitin are building blocks used in the synthesis and the 
maintenance of the cartilage. This tissue is crucial for the mechanical properties of 
joints because it acts like an elastic cushion allowing smooth gliding of the bone 
heads against one another. Because of their important role in keeping joints heal-
thy and functional, glucosamine and chondroitin also have symptom-modifying  
properties: on the long term, daily intake of 2 capsules For Joints from  
Doppelherz® aktiv leads to a decrease in osteoarthritis-associated pain. 

Recommendation:
Take 1 to 2 capsules daily at meal with enough liquid. Do not chew. 

Do not exceed the stated recommended daily dosage! 
Food supplements should not be used as a substitute for a varied diet.  
The product should be stored out of the reach of children. 

The product is not intended to be used by pregnant and breastfeeding women.
Not suitable for people with shellfish allergy.

Energetic value:
1 capsule corresponds to 0.5 kcal/2 kJ.

Do not store above 25 °C.
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THÀNH PHẦN: 
Mỗi viên nang có chứa:
Glucosamin sulfat....................................................... 750  mg
Chondroitin sulfat...................................................... 100  mg

Nguyên phụ liệu: Gelatin, nước, silica, magie stearat, titan oxit.

CÔNG DỤNG
Cải thiện chức năng khớp và ngăn cản sự tiến triển thoái hóa khớp, phục hồi cấu trúc sụn 
khớp, làm trơn ổ khớp.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Người cao tuổi và người vận động nhiều mắc các bệnh về xương khớp.
Người bị thoái hóa xương khớp, đau nhức xương khớp, viêm khớp, dịch khớp khô kém.

Chú ý:
- Sản phẩm này không phải là thuốc và không dùng để thay thế thuốc chữa bệnh.
-  Không được dùng cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người bị dị ứng  

vỏ tôm, cua. 

LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:
Uống 1-2 viên hàng ngày trong bữa ăn, không được nhai.

QUY CÁCH: Hộp 3 vỉ x 10 viên
BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 25 °C. Để xa tầm tay trẻ em.
HẠN SỬ DỤNG: Xem trên nhãn hộp

Cơ xương chắc khỏe, khớp dẻo dai
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