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ZCELA BEZ
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STABILIZACE

ZCELA BEZ
CHEMICKÉ

STABILIZACEEEEEE Doplněk stravy pro podporu kloubů

Výživový doplnok pre výživu kĺbov

150 g

Odporúčané dávkovanie: dospelí 5 g (cca 3 zarovnané čajové lyžičky) 
za deň rozpustiť v cca 100 ml vody, deti od 3 rokov 1,7 g (cca 1 zarovnaná 
čajová lyžička) za deň rozpustiť v cca 100 ml vody.
Zloženie: fruktóza 750 mg, citrát vápenatý 200 mg, rozpustná pše-
ničná vláknina 2  000 mg, glukozamín sulfát 600 mg, lucerna siata 
suchý extrakt 400 mg, chondroitín sulfát 300 mg, citrónovo-mätová 
prírodná aróma (arómy) v dennej dávke 5 g prípravku.
Upozornenie: Nie je určené pre deti. Tehotné a  dojčiace ženy 
iba po konzultácii s  lekárom. Uschovajte mimo dosahu malých 
detí! Uchovajte v temnote pri teplote +5 až +25 °C. Nevystavujte 
priamemu slnku! Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie 
presiahnuť. Výrobok sa nesmie používať jako náhrada rozmanitej 
stravy. Minimálna trvanlivosť: dátum je uvedený na obale. Číslo 
šarže: dátum je uvedený na obale.
Výrobca: O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno – CZ
Rozhodnutie: Úrad verejného zdravotníctva SR 
č. OHVBPKV/1616/2011/Ht

OK Beta plus směs k  přípravě nápoje s  blahodárnými a  revi-
talizujícími účinky. Glukosamin sulfát a  chondroitin sulfát jsou 
přirozenou součástí pojivových tkání chrupavek a  kostí. Vojtěška 
příznivě ovlivňuje činnost trávicího traktu, pomáhá při snižování 
tělesné hmotnosti. Pozitivně působí na udržování ženských sexuál-
ních funkcí. Pšeničná vláknina pomáhá urychlit průchod střevního 
obsahu a přispívá ke zvýšení obsahu stolice a tím i ke správné funk-
ci trávicího systému. 

Upozornění: Výrobek nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno 
pro děti do 3 let, pro těhotné a  kojící ženy pouze po konzultaci 
s lékařem. Ukládejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené 
dávkování. Účinku na urychlení střevního tranzitu se dosáhne při 
přívodu alespoň 10 g pšeničné vlákniny denně. Skladujte v temnu 
při teplotě do 25 °C. Šarže testována v akreditované laboratoři na 

mikrobiologickou nezávadnost a  nepřítom-
nost těžkých kovů. 

Výrobek jsou oprávněni nabízet pouze nezávislí partneři 
O.K.G., s.r.o.
Minimální trvanlivost do: datum uvedeno na obalu. Noti� ková-
no na MZ ČR Číslo šarže: datum uvedeno na obalu.

Doporučené dávkování: dospělí 5 g (cca 3 zarovnané čajové lžičky) 
za den rozpustit v cca 100 ml vody, děti od 3 let 1,7 g (cca 1 zarovna-
nou čajovou lžičku) za  den rozpustit v  cca 100 ml vody. Pravidelné 
a dlouhodobé užívání příznivě ovlivní celkový efekt přípravku.

Složení: rozpustná pšeničná vláknina 2 g, fruktóza 0,75 g, glukosa-
min sulfát 600 mg, suchý extrakt tolice vojtěška 400 mg, chondroitin 
sulfát 300 mg, citrát vápenatý 200 mg, citrono-mátové přírodní aro-
ma (aromata) v denní dávce 5 g přípravku.


