
Syalox® 300 Plus, δισκία που διαθέτουν τη παντενταρι-
σμένη τεχνολογία τριπλής επίστρωσης και ελεγχόμενης 
αποδέσμευσης, η οποία βελτιώνει την σταθερότητα και 
την βιοδιαθεσιμότητα του σκευάσματος. Το Syalox® 300 
Plus περιέχει υαλουρονικό οξύ υψηλού μοριακού βάρους 
και Boswellia ex., που περιέχει 10% ακετυλο κετο β μπο-
σβελλικό οξύ.

Χαρακτηριστικά
Το Υαλουρονικό Οξύ (ΗΑ) είναι μια οργανική ένωση που 
συντίθεται με φυσικό τρόπο από τους ινοβλάστες και απο-
τελείται από επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες του γλυ-
κουρονικού οξέος και της Ν ακετυλογλυκοζαμίνη. 
Η βιοσύνθεση του ΗΑ μειώνεται με την πάροδο των χρό-
νων όπως επίσης και μετά από τραυματισμούς, με αποτέ-
λεσμα να παρουσιάζεται πόνος στις αρθρώσεις και μειω-
μένη ελαστικότητα και ενυδάτωση του δέρματος.

Η Boswellia, περιέχει 10% Ακετυλ Keto β Boswellic Οξύ.

Τρόπος Χρήσης
Ένα δισκίο ημερησίως προτιμότερο πριν ή κατά τη διάρ-
κεια των γευμάτων με άφθονο νερό

Προφυλάξεις
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορ-
ροπημένη διατροφή. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για 
την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμ-
βουλευτείτε τον γιατρό σας αν βρίσκεστε υπό φαρμακευτι-
κή αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. 
Να μην χρησιμοποιείτε κατά την διάρκεια της κύησης και 
της γαλουχίας.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.
Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Να μην χρησι-
μοποιείται μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 779377

Συνθήκες αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε δροσερό 
και ξηρό μέρος μακριά από το φως και πηγές θερμότητας. 
Συστατικά / Ingredients: Hyaluronic Acid sodium salt, 

Bulking agents: microcrystalline cellulose (gel cellulose), 
Calcium phosphates; Boswellia Serrata (Boswellia Serrata 
Roxb, gummi) extract tit. 10% AKBA; Anti caking agent: 
Fatty acids; Magnesium salts of fatty acids, Silicon diox-
ide, Sodium crosslinked carboxymethylcellulose; Coating 
agents: ethyl cellulose,polyvinylpyrrolidone, hydroxypropyl 
cellulose, carnauba wax; Colouring E132.

Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση   
Recommended Daily Dose

1 δισκίο
1 table

Hyaluronic Acid Sodium Salt 300 mg
Boswellia Serrata ex. 100 mg
of which 3-O-Acetyl-11-Keto-β-Boswellic 
Acid (AKBA)

10 mg

Συσκευασία:
20 Δισκία μέσα σε φάκελο αλουμινίου

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 2236/11-1-2017
Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση 
άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
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Syalox® 300 Plus triple layer modified release tab-
lets, are developed with a patented process to im-
prove stability and bioavailability of the formulation 
based on Hyaluronic Acid of high molecular weight 
and Boswellia ex. Containing 10% Acetyl Keto β 
Boswellic Acid.

Characteristics:
Hyaluronic Acid HA is an organic compound 
naturally synthesized by fibroblasts and made up 
of repeating sequences of Glucuronic Acid and N 
AcetylGlucosamine. 
The biosynthesis of HA decreases with advancing 
age and following trauma, resulting in articular pain 
and decreased skin elasticity and moisturization.

Boswellia, containing 10% Acetyl Keto β Boswellic 
Acid. 

Recommendations for use
One tablet per day preferable before or during meals 
with plenty of water 

Precautions
Consult with your doctor for further detailed infor-
mation, if you are taking other medication or have a 
medical condition. 
Food Supplements should not be used in replace-
ment of balanced diet.
This product is not intended to prevent, treat or cure 
a human disease. Consult your doctor if you are tak-

ing medication or experiencing health problems. Do 
not use during pregnancy and lactation.
To be stored and kept away from children.
Do not exceed the recommended daily use.
Do not use after expiry
Tel. of Poison Centre: 210 7793777 

Storage Conditions
Store in a cool, dry place away from light and local-
ized heat sources.
Pack content 
20 Tablets with Aluminium sachet.
Notification Number E.O.F:2236/11-1-2017
The number of notification from EOF is not serving 
as marketing authorization position by E.O.F.
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