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Flexus Booster tabl. 30 tabl.
 

Cena: 46,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Flexus Booster, tabletki na stawy, 30 szt.

Opis
Flexus Booster - suplement diety wspomagający pracę stawów zawierający kolagen typu II, bio-aktywne białka mleka i witaminę C.

Składniki
BioCell Collagen (naturalna, opatentowana substancja nowej generacji, zawierająca między innymi: hydrolizowany kolagen typu II,
siarczan chondroityny, kwas hialuronowy), substancja wypełniająca - żelowana skrobia kukurydziana, emulgator - celuloza
mikrokrystaliczna, Osteol (bio-aktywne białka mleka), kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu
pochodzenia roślinnego, emulgator - hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające - kwas stearynowy, talk i dwutlenek
krzemu.

Wartość odżywcza 2 tabletki % RWS*
BioCell Collagen, w tym: hydrolizowany kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy/ 1200 mg, nie mniej niż 720 mg, nie
mniej niż 240 mg, nie mniej niż 120 mg/, Osteol 200 mg, Witamina C 80 mg 100%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
36 g

Właściwości składników
Witamina C bierze udział w procesie produkcji kolagenu co wspomaga funkcjonowanie chrząstki. Niedobór może prowadzić do
uszkodzeń tkanek i organów, a także do bólu i obrzęku stawów.

Kolagen jest białkiem strukturalnym tkanki łącznej, którego prawidłowe tworzenie jest niezbędne we właściwym funkcjonowaniu
chrząstek, dziąseł, skóry, ścięgien, kości i naczyń.
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Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2 tabletki raz dziennie popijając szklanką wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Przed zastosowaniem suplementu diety w ciążu lub w czasie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku alergii na laktozę zachować ostrożność.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
VALENTIS
Szwajcaria
Agno-Lugano

 

Galeria
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