
•  O PRODUKCIE  

Kompleksowy preparat o bogatym składzie zawierający: siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, 

kwas hialuronowy, mangan. Biolevox ™ Complex Bis uzupełnia dietę w składniki naturalnie 

występujące w strukturach stawowych, które wspomagają funkcjonowanie stawów.  

Mangan przyczynia się do prawidłowego rozwoju kości i pomaga w tworzeniu tkanek łącznych. 

Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu, ważnego dla właściwego 

funkcjonowania chrząstki i kości.  

•  ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE 

 Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu:      

3 x 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  

1 tabletka zawiera: siarczan glukozaminy 500 mg (glukozamina 396 mg)**RWS; siarczan chondroityny 

66,6 mg (chondroityna 55,4 mg )**RWS; kwas hialuronowy 5,33 mg **RWS; mangan 0,67 mg 100 % 

*RWS; witamina C 13,33 mg 50% *RWS.  

* RWS - referencyjne wartości spożycia;  

** RWS - referencyjne wartości spożycia nie zostały ustalone.  

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.  

Zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.  

•  WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 

87,41 g (90 tabletek powlekanych )  

•  WARUNKI PRZECHOWYWANIA  

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, chronić od światła. Przechowywać                

w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.  

•  PRZECIWWSKAZANIA  

Produkt nie powinien być spożywany przez osoby z nietolerancją lub alergią na którykolwiek                      

ze składników.  

•  WYKAZ SKŁADNIKÓW  

(substancja aktywna) siarczan glukozaminy, (substancja wypełniająca) celuloza mikrokrystaliczna, 

(substancja aktywna) siarczan chondroityny, (substancja wypełniająca) sól sodowa 

karboksymetylocelulozy usieciowana, (substancja aktywna) kwas L-askorbinowy – witamina C, 

(substancja przeciwzbrylająca) sole magnezowe kwasów tłuszczowych, (substancja aktywna)           

kwas hialuronowy, cytrynian manganu – mangan, składniki otoczki: (substancja glazurująca) 

hydroksypropylometyloceluloza, (substancja wypełniająca) polidekstroza, (emulgator) glikol 

polietylenowy, (barwnik) tlenek żelaza czerwony, (substancja przeciwzbrylająca) talk, (barwniki) 

dwutlenek tytanu, tlenek żelaza żółty  

• TABELA SKŁADNIKÓW 

Składniki 
Zawartość w 1 tabletce/3 
tabletkach: % RWS * 

Siarczan glukozaminy  
(glukozamina) 

500 mg (396 mg)/1500 mg (1188 
mg) 

** 



Składniki 
Zawartość w 1 tabletce/3 
tabletkach: % RWS * 

Siarczan chondroityny  
(chondroityna) 

66,6 mg (55,4 mg)/200 mg (166 
mg) 

** 

Kwas hialuronowy 5,33 mg / 16 mg ** 

Mangan 0,67 mg / 2mg 33,5%100% 

Witamina C 13,33 mg / 40 mg 16,66%/50% 

* Referencyjne Wartości Spożycia 
** Referencyjne Wartości Spożycia nie zostały ustalone 
 

•  NAZWA PRODUCENTA 

Biovico Sp. o.o. 

ul. Hutnicza15B  

81-061 Gdynia 

Infolinia: +48 58 526 12 13 


