
  NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU  
  
NAZIV IZDELKA: PREHRANSKO DOPOLNILO JOINT SUPPORT 
KOLIČINA: 500ml + PET dozirna posodica  ( 33 odmerkov ) 

 

SPLOŠNI OPIS IZDELKA: Prehransko dopolnilo JOINT SUPPORT je 

namenjeno vsem tistim, ki zaradi načina svojega življenja obremenjujejo sklepe. 

Kolena, kolki, vetenca, rame, komolci in gležnji so pomembni za vsakdanje 

gibanje in zdrav načina življenja zato je uporaba prehranskega dopolnila JOINT 

SUPPORT priporočljiva vsem, ki zaradi načina dela ali športa prekomerno 

obremenjujejo pregibne dele telesa.  

  
NAČIN SHRANJEVANJA: Za zagotavljanje ustrezne kakovosti 

izdelka prosimo, da dosledno upoštevate način shrambe izdelka: 

- Izdelek hranite na temparaturi do 25 stopinj celzija  
- Po odprtju izdelek hranite v hladilniku in ga porabite v roku 

dveh mesecev 

- Izdelek naj ne bo izpostavljen direktni sončni svetlobi 

- Informacija proizvajalca o seriji in roku uporabe se nahaja na 

embalaži izdelka 

- Hranite na varnem mestu izven dosega otrok  

 
NAČIN UPORABE: Izdelek ima fizični varnostni pečat, ki zagotavlja dodatno 

zaščito in zagotovilo, da ste prejeli izdelek v obliki kot ste ga naročili. V 

primeru poškodbe pečata pod pokrovčkom, izdelka ne uporabljajte. Pred vsako 

uporabo prehransko dopolnilo temeljito pretresite. V dozirno posodico nalijte 

15ml (PDV)  in zaužijte. Zaužitje prehranskega dopolnila se svetuje zvečer pred 

spanjem lahko tudi v kombinaciji z vodo. 

*PDV priporočljiv dnevni vnos 

POMEMBNI PODATKI O IZDELKU S STRANI PROIZVAJALCA: 

S strani proizvajalca je navedeno da: 

- izdelek NE vsebuje GSO ( gensko spremenjenih organizmov )  

- v izdelku je kot sladilo uporabljena STEVIA ( naravno sladilo ) 

- izdelek NE vsebuje SOJE, GLUTENA, JAJC, OREŠKOV, LAKTOZE 

- izdelek vsebuje alergen RIBA 

- izdelek uporablja 100% naravne barve in okuse 

 

OPOZORILA PO ZAKONU :   
- prehransko dopolnilo NI nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano 

- izdelek shranite varno nedosegljivo otrokom 

- priporočenega dnevnega odmerka se NE sme prekoračiti  

- v primeru, da ste noseči/dojite/ o uporabi izdelka obvestite svojega zdravnika  

- podatek o sestavinah, priporočljivem dnevnem vnosu in količini sestavin v dnevnem odmerku se nahaja na embalaži 
izdelka in v prilogi list 2 

 

PODATKI O PROIZVAJALCU IN DISTRIBUTORJU:   

Proizvajalec izdelka: Swedish Nutra, Država porekla: Švedska / EU  

  

Distributor: SALIBABA spletna trgovina, www.salibaba.si, info@salibaba.si, 080 33 33 ( brezplačna telefonska številka ) 

Primož Salesin s.p., Kasaze 91a, 3301 Petrovče, Slovenija  
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PRIKAZ SESTAVIN V TABELI Z % PRIPOROČLJIVEGA DNEVNEGA VNOSA. 

 

 

 

                   

 
 

SESTAVINE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRIENT ODMEREK V 15ml % PDV 

Vitamin C  120 mg 150% 

Vitamin D3  15 μg 300% 

Vitamin B12 5 μg 200% 

Zeliščna mešanica 
Kurkuma & Ekstrakt zelenega čaja 

2 mg ** 

ZAŠČITNA MEŠANICA 
- hidroloziran kolagen 
- metilsulfonilmetan 
- glukosamin sulfat 
- hondroitin sulfat 
- l-carnitine 

6000 mg ** 


