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Sigma-Tau постійно проводить наукові дослідження у вивченні речовин і створенні препаратів, 
що відіграють важливу роль у підтримці метаболізму енергії в клітинах, порушення якого часто 
погіршує стан внутрішніх органів та організму в цілому. Склад цих препаратів спеціально роз-
робляється для усунення дисбалансу в організмі, який пов'язаний з дефіцитом карнітину, віта-
мінів, олігоелементів та інших компонентів.

Унікальність Sigma-Tau Pharmaceuticals, Inc полягає в тому, що корпорація виділяє значні кошти 
і наукові ресурси на відкриття нових ліків і займається виробництвом препаратів для лікування 
людей, що страждають рідкісними захворюваннями.

Виробництво та фасування препаратів відбуваються на фармацевтичних підприємствах, що 
працюють за найсучаснішими світовими стандартами та знаходяться під контролем GMP (сві-
товий стандарт якості у виробництві лікарських препаратів).

Детальну інформацію про продукцію можна отримати:

за телефоном: +38099 495 7997

на офіційному сайті www.medsport.ua

Sigma-Tau Pharmaceuticals, Inc - одна з найбільших італійських науково-дослідних
фармацевтичних компаній, яка проводить фундаментальні клінічні розробки у
багатьох країнах світу. Корпорація заснована в Італії у 1957 році. Штаб-квартира
знаходиться у м. Помеція, Італія.

Sigma-Tau - концентрує свою увагу на дослідженнях та розробці препаратів для
лікування та профілактики серцево-судинних і онкологічних захворювань, порушень
обміну речовин, імунної системи, захворювань центральної та периферичної
нервової системи.

До складу корпорації Sigma-Tau входять:

• головний завод та компанія Avantgarde (м. Помеція), які працюють у сфері
фармацевтики та спеціалізуються на дерматології та гінекології;

• завод Biosint (м. Сермонета, провінція Латина), який спеціалізується на виробництві
сировини для фармацевтичних препаратів, L-Карнітину та його похідних;

• компанія BiofuturaPharma (м. Мілан) - виробництво фармацевтичних препаратів для
лікування захворювань центральної нервової системи та дихальних шляхів;

• підрозділ Sigma-Tau Consumer Products - спеціалізується на виробництві
високоякісних лікарських засобів і харчових добавок, які допомагають підтримувати
нормальні функції організму.

Sigma-Tau тісно співпрацює з Debiopharm S.A. (Швейцарія), Європейським інститутом
онкології, Інститутом Тумор (Мілан), інститутами Риму, Мілану, Неаполя, а також
іншими інститутами Європейського Союзу та Північної Америки. Зараз Sigma-Tau
бере участь у 41 проекті.

Поточний науково-дослідний проект Sigma-Tau спрямований на вивчення хімічних та
фармакобіологічних властивостей карнітину, який застосовується для коригування
біохімічних та метаболічних дефектів, викликаних численними хворобами. Другий
аспект цього дослідження полягає у проведенні робіт в області лікування та
профілактики онкологічних та аутоімунних захворювань.

Sigma-Tau постійно проводить наукові дослідження у вивченні речовин і створенні
препаратів, які відіграють важливу роль у підтримці метаболізму енергії у клітинах,
порушення якого часто погіршує стан внутрішніх органів та організму в цілому. Склад
цих препаратів спеціально розробляється для усунення дисбалансу в організмі, який
пов'язаний з дефіцитом карнітину, вітамінів, олігоелементів та інших компонентів.

Виробництво та фасування препаратів відбуваються на фармацевтичних
підприємствах, які працюють за найсучаснішими світовими стандартами та
знаходяться під контролем GMP (світовий стандарт якості у виробництві лікарських
препаратів).

Основна мета компанії - покращення якості життя та здоров'я людини.
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Шановні клієнти!
Ми пропонуємо Вам усі переваги он-лайн покупок з додатковим сервісом -
отриманням замовлення у зручному місці та у зручний для Вас час.

Ви можете робити замовлення цілодобово. При оформленні вкажіть бажаний
спосіб оплати та доставки Вашого замовлення.

Ми приймаємо та обробляємо замовлення з 10:00-17:00 щодня, окрім вихідних та
святкових днів.

Під обробкою замовлення слід розуміти перевірку інформації про товар, його
наявність на складі, пакування та відправку Клієнту.

Ми співпрацюємо з різними кур’єрськими службами та пропонуємо Вам обрати
найзручнішу для себе.

Якщо Вам складно визначитися, наш відділ обслуговування порадить службу
кур'єрської доставки, виходячи з Ваших побажань та можливостей.

Вартість доставки залежить від ваги і розміру замовлення та регіону.

Послуги кур'єрської доставки здійснюються відповідною службою та оплачуються
Клієнтом згідно її тарифів.

Доставка безкоштовна від 500 грн!

Відправка товару здійснюється наступного робочого дня після замовлення.

Винятком можуть бути святкові дні з обмеженими годинами роботи кур’єрської
служби.

Термін доставки - від 2 до 6 робочих днів.

Для отримання замовлення Вам необхідно мати при собі паспорт або посвідчення
особи.

Перед тим, як підтвердити доставку підписом, розпакуйте посилку та перевірте,
будь ласка, чи відповідає товар Вашому замовленню.

Оплата замовлення

В інтернет-крамниці www.medsport.ua оплатити замовлення можна  кількома
способами:

· післяоплатою при отриманні товару кур'єрською службою;
· здійснити переказ на картку ПриватБанку (реквізити висилаються на

електронну скриньку Замовника);
· оплатити на підставі виставленого рахунку-фактури (висилається на

електронну скриньку Замовника).

Термін оплати - 1 тиждень з дня замовлення.

У вартість замовлення входить:

· вартість замовлених товарів;
· вартість доставки (залежить від остаточної ваги та суми замовлення);
· вартість переказу грошей фірмою-відправником (для різних служб

доставки % переказу різний).

Якщо у Вас є будь-які запитання, будь-ласка, зв’яжіться з нашим відділом
обслуговування за телефоном +380 99 495 7997 (щодня з 10:00 по 17:00, окрім
вихідних та святкових днів.

Ви можете скасувати замовлення, зателефонувавши до нас. Для скасування
замовлення назвіть менеджеру номер замовлення та Ваші дані, під якими Ви
зареєстровані на сайті.



EZEREX® 

ВІДНОВЛЕННЯ СУДИННОЇ СИСТЕМИ, ПОКРАЩЕННЯ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІЇ! 

EZEREX® 
 

 відновлює енергетичний потенціал 
ендотеліальних клітин, захищає стінки 
судин, запобігає розвитку судинних 
спазмів; 

 покращує кровообіг та капілярну систему 
в цілому, збільшує доставку поживних 
речовин до м'язових тканин, підсилює 
дію інших препаратів; 

 дозволяє покращити живлення м'язових 
тканин, навіть при скороченні білків у 
раціоні. 

 
1 саше - 6,4 г 

упаковка - 30 саше по 6,4 г 

 

 

 
Дія EZEREX направлена на відновлення судинної системи, покращення еректильної функції у чоловіків та 
підвищення потенції. 
 
Головною перевагою EZEREX є те, що він не містить шкідливих натуральних або хімічних інгредієнтів, 
гормонів, важких металів, алкоголю, антибіотиків. 
 
Дія EZEREX: 
 

• відновлює енергетичний потенціал ендотеліальних клітин, захищає стінки судин, запобігає розвитку
судинних спазмів;

• покращує кровообіг та капілярну систему в цілому, збільшує доставку поживних речовин до м'язових
тканин, підсилює дію інших препаратів;

• дозволяє покращити живлення м'язових тканин, навіть при скороченні кількості білків у раціоні.
 
Основним компонентом, який входить до складу EZEREX, є L-Аргінін, який відноситься до групи амінокислот.
L-Аргінін бере участь у циклі переамінування та виведення з організму кінцевого азоту - продукту розпаду
відпрацьованих білків. Він перешкоджає утворенню тромбів на внутрішніх стінках артерій, зменшує ризик

виникнення тромбів та атеросклеротичних бляшок. Крім того, L-Аргінін сприяє підвищенню активності та
витривалості.
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Вміст 1 саше розчинити у склянці води (200 мл). Приймати по 1 саше один раз на добу за 60-90 хвилин до 
прийому їжі. Застосовується як курсовий препарат. Курс прийому препарату - не менше одного місяця. 
 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні всіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять бета-
2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 



 
 
СКЛАД: 
L-аргінін 2500 мг, фруктоза 1505 мг, L-карнітин 160 мг, нікотинова кислота (вітамін В3) 8 мг, допоміжні 
речовини: лимонна кислота, ароматизатор лимонний, ацесульфам калію (Е 950), сахаринат натрію (Е954), 
діоксид кремнію, рібофлавін (Е 101). 
 

EZEREX 1 саше (6,4 г) 

Енергетична цінність 6 Ккал/25,4 КДж 

Жири 0 г 

    у т.ч. насичені 0 г 

Протеїн (білки) 0,5 г 

Вуглеводи 0 г 

    у т.ч. цукру 0 г 

L-аргінін 2500 мг 

L-карнітин 160 мг 

Вітамін В3 (ніацин) 8 мг 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



PROXEED PLUS® 

ПРОСТИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ЯКОСТІ 

СПЕРМИ! 

PROXEED PLUS® 
 

 стимулює синтез аденозинтрифосфату 
(АТФ) - генератора 95% клітинної 
енергії; 

 сприяє виведенню з організму «токсинів 
втоми» - молочної та піровиноградної 
кислот; 

 знімає хронічну перевтому; 
 підвищує силу та витривалість 

серцевого м'яза (за рахунок збільшення 
вмісту глікогену в серцевому м'язі); 

 стимулює синтез лецитину, підсилює 
дезинтоксикаційну та білковосинтезуючу 
функцію печінки. 

 
1 саше - 5 г 

упаковка - 30 саше по 5 г 
 

 
 
PROXEED PLUS спрямований на покращення сперматогенезу та використовується в якості тривалої терапії 
(до 6 місяців) при лікуванні різних причин чоловічого безпліддя. 
 
PROXEED PLUS містить поживні речовини, які необхідні для розвитку сперматозоїдів, є простим та
ефективним засобом для покращення репродуктивного здоров'я та якості сперми чоловіків. PROXEED PLUS
протягом багатьох років успішно застосовується у комплексі лікування чоловічого безпліддя, імпотенції та
програмах спортивних досягнень. Завдяки відсутності у складі препарату речовин, які відносяться до
допінгових засобів, PROXEED PLUS також активно застосовується у професійному спорті. Сприяє зменшенню
жирових тканин, збільшенню м'язової маси та сили за рахунок вмісту великої кількості L-карнітину, який
підтримує здоровий рівень тестостерону в організмі. Незамінний у тих випадках, коли необхідно підвищити
загальну витривалість і позбавитися зайвої ваги.
 
Основна дія PROXEED PLUS: 

• зменшує жирову тканину; 
• збільшує м'язову масу та силу; 
• збільшує число анаболічних рецепторів тестостерону в м'язових волокнах; 
• стимулює синтез аденозинтрифосфату (АТФ) - генератора 95% клітинної енергії; 
• сприяє викиду посттренувального тестостерону; 
• збільшує викид посттренувального соматотропіну (гормону росту); 
• сприяє виведенню з організму «токсинів втоми» - молочної та піровиноградної кислот; 
• знімає хронічну перевтому; 
• покращує загальну та спеціальну витривалість в аеробних та анаеробних видах спорту; 
• підвищує силу та витривалість серцевого м'яза (за рахунок збільшення вмісту глікогену в серцевому 

м'язі); 
• стимулює синтез лецитину, підсилює дезинтоксикаційну та білковосинтезуючу функцію печінки. 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Вміст 1 саше розчинити у склянці води (200 мл). Приймати по 1 саше 1 раз на добу за 60-90 хвилин до прийому 
їжі. Застосовується як курсовий препарат. Курс прийому препарату - 3-6 місяців. 
 
 
 
 
 



 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні всіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять бета-
2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
L-карнітин 1000 мг, фруктоза 1000 мг , ацетил-L-карнітин 500 мг, вітамін С 90 мг, лимонна кислота 50 мг, 
коензим Q10 20 мг, цинк 10 мг, фолієва кислота 200 мг, селен 50 мкг, вітамін В 12 1,5 мкг, ацесульфам калію (Е 
950) 
 

PROXEED PLUS 1 саше (5 г) 

Енергетична цінність 12 Ккал/50 КДж 

Жири 0 г 

у т.ч. насичені 0 г 

Протеїн (білки) 0,01 г 

Вуглеводи 2,28 г 

у т.ч. цукру 2,23 г 

Цинк 10 мг 

Селен 50 мкг 

L-карнітин 1725 мг 

Ацетил-L-карнітин 500 мг 

Фруктоза 1000 мг 

Вітамін С 90 мг 

Лимонна кислота 50 мг 

Коензим Q10 20 мг 

Вітамін В9 (фолієва 
кислота) 

200 мкг 

Вітамін В12 
(цианокобаламін) 

1,5 мкг 

 
 
 
 

 

 

 

 



PROXEED WOMEN® 

СПРИЯЄ НОРМАЛЬНІЙ ФЕРТИЛЬНОСТІ ТА РЕПРОДУКЦІЇ У ЖІНОК! 

PROXEED WOMEN® 
 

 підтримка якості ооцитів: L-карнітин, 
ацетил-L-карнітин, L-аргінін, фолієва 
кислота, вітамін В12, залізо, мідь; 

 підтримка нормального гормонального 
циклу: вітамін В6, пантотенова кислота, 
бета-каротин (провітамін А), цинк, 
вітамін D; 

 зниження окисного стресу: вітаміни C і Е, 
селен, цинк, мідь, N-ацетил цистеїн. 

 
1 саше - 6 г 

упаковка - 30 саше по 6 г 

 

 
 
PROXEED WOMEN сприяє нормальній фертильності та репродукції у жінок. Компоненти препарату чинять 
метаболічну дію на жіночу фертильність, підтримують нормальний рівень андрогенних гормонів у крові (цинк), 
а також знижує втому та перевтому (вітамін B3). Регулярний прийом PROXEED WOMEN допомагає 
відновленню та посиленню енергетичного потенціалу клітин. 
 
PROXEED WOMEN є простим, безпечним та ефективним засобом для покращення репродуктивного здоров'я 
та сприяє: 

 підтримці якості ооцитів: L-карнітин, ацетил-L-карнітин, L-аргінін, фолієва кислота, вітамін В12, залізо, 
мідь; 

 підтримці нормального гормонального циклу: вітамін В6, пантотенова кислота, бета-каротин 
(провітамін А), цинк, вітамін D; 

 зниження окисного стресу: вітаміни C і Е, селен, цинк, мідь, N-ацетил цистеїн. 
 
Головною перевагою PROXEED WOMEN є те, що він не містить шкідливих натуральних або хімічних 
інгредієнтів, гормонів, важких металів, алкоголю, антибіотиків. 
 
Унікальний склад PROXEED WOMEN, який не має аналогів, високі і одночасно безпечні дозування окремих 
компонентів, відсутність у складі препарату речовин, що відносяться до допінгових засобів, дозволяє 
застосовувати його у професійному спорті. 
 
Ефективність та безпечність препарату доведена у клінічних випробуваннях і лікарській практиці у багатьох 
країнах. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Вміст 1 саше розчинити у склянці води (200 мл). Приймати по 1 саше 1 раз на добу за 60-90 хвилин до прийому 
їжі. Застосовується як курсовий препарат. Курс прийому препарату - 4-6 місяців. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні всіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять бета-
2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 



 
 
СКЛАД: 
L-карнітін 500 мг, L-аргінін 500 мг, ацетіл-L-карнітин 250 мг, вітамін С 90 мг, N-ацетилцистеїн 50 мг,  
вітамін E 30 мг, залізо 7 мг, пантотенова кислота (Вітамін B5) 6 мг, цинк 5 мг, вітамін B6 2 мг, бета-каротин 
(провитамін A) 4,8 мг, мідь 0,5 мг, фолієва кислота 200 мг, селен 27,5 мг, вітамін D3 5 мг, вітамін B12 
(цианокобаламін) 2,5 мг 
 

PROXEED WOMEN 1 саше (6 г) 

Енергетична цінність 16 Ккал/68 КДж 

Жири 0 г 

    у т.ч. насичені 0 г 

Протеїн (білки) 0,5 г 

Вуглеводи 2,4 г 

    у т.ч. цукру 2,2 г 

Залізо 7 мг 

Цинк 5 мг 

Мідь 0,5 мг 

Селен 27,5 мкг 

L-карнітин 500 мг 

L-аргінін 500 мг 

Ацетил-L-карнітин 250 мг 

Вітамін С 90 мг 

N-ацетил цистеїн 50 мг 

Вітамін Е (a-токоферол) 30 мг 

Вітамін В5 (пантотенова кислота) 6 мг 

Вітамін А (бета-каротин) 4,8 мг 

Вітамін В6 (піридоксин) 2 мг 

Вітамін В9 (фолієва кислота) 200 мкг 

Вітамін D3 (холекальциферол) 5 мкг 

Вітамін В12 (цианокобаламін) 2,5 мкг 

 
 
 

 

 

 

 



AMEDIAL PLUS® 

КОМБІНОВАНИЙ ХОНДРОПРОТЕКТОР, ЯКИЙ СТИМУЛЮЮЄ РЕГЕНЕРАЦІЮ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ! 

AMEDIAL PLUS® 
 

 зміцнює зв'язки; 
 підвищує м'язову активність; 
 прискорює процес відновлення після 

травм; 
 профілактика та лікування хвороб 

суглобів і хребта; 
 профілактика та лікування суглобів після 

перевантажень; 
 період відновлення після переломів, 

травм (у тому числі спортивних травм), 
операцій на опорно-руховому апараті. 

 
1 саше - 5 г 

упаковка - 30 саше по 5 г 

 

 

 
 

AMEDIAL PLUS - інноваційний препарат нового покоління для підвищення м'язової активності, профілактики та
лікування остеоартриту та остеохондрозу.  AMEDIAL PLUS - комбінований хондропротектор, який стимулює
регенерацію хрящової тканини та має здатність збільшувати вироблення синувіальної рідини. До складу
препарату входить метилсульфанілметан, який має виражений протизапальний ефект. Унікальна комбінація
натуральних інгредієнтів AMEDIAL PLUS, а саме амінокислот, вітамінів і мікроелементів у спеціально
підібраних дозах, спеціально розроблена для покращення м'язового метаболізму. Компоненти AMEDIAL PLUS
повністю аналогічні тим, які виробляються організмом людини для регенерації та підтримки роботи суглобів.
AMEDIAL PLUS необхідний спортсменам і людям, які схильні до підвищених фізичних навантажень, а також
тим, хто веде малорухливий спосіб життя. Препарат не містить шкідливих натуральних або хімічних
інгредієнтів, гормонів, важких металів, алкоголю, антибіотиків.

Дія AMEDIAL PLUS:

• зміцнює зв'язки;
• покращує функцію суглобів;
• прискорює процес відновлення після травм;
• стимулює відновлення хрящової тканини суглобів;
• відновлює м'язову енергію та осмотичний баланс;
• підвищує м'язову активність;
• зменшує біль.

Показання до застосування:

• профілактика та лікування хвороб суглобів і хребта;
• профілактика та лікування суглобів після перевантажень;
• період відновлення після переломів, травм (у тому числі спортивних травм), операцій на опорно-

руховому апараті.

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Вміст 1 саше розчинити у склянці води (200 мл). Приймати по 1 саше 1 раз на добу. Застосовується як 
курсовий препарат. Курс прийому препарату - не менше 2 місяців. 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні всіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять бета-
2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
метилсульфонілметан 1500 мг, глюкозаміну сульфат 845 мг, хондроїтину сульфат 500 мг, L-карнітину фумарат 
344 мг, гідралізованний колаген: - 60% колаген ІІ типу, - 20% хондроїтин сульфат, - 10% гіалуронова кислота - 
разом 300 мг, вітамін С 80 мг, допоміжні речовини: лимонна кислота, ароматизатор апельсиновий, ацесульфам 
калію (Е 950), аспартам, рибофлавін 5-фосфат содіум. 
 
 

AMEDIAL PLUS 1 саше (5 г) 

Енергетична цінність 6 Ккал/25 КДж 

Жири 0 мг 

    у т.ч. насичені 0 мг 

Протеїн (білок) 0,2 г 

Вуглеводи 0,1 г 

    у т.ч. цукру 0 г 

Метисульфонілметан 1500 мг 

Глюкозаміна сульфат 845 мг 

Хондроїтину сульфат 500 мг 

L-карнітину фумарат 344 мг 

Гідралізований колаген 300 мг 

60% - колаген II типу   

20% - хондроїтину сульфат   

10% - гіалуронова кислота   

Вітамін C 80 мг 
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Рекомендована ціна продажу зазначена на офіційному сайті:
www.medsport.ua


