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Flexus kaps. 30 kaps. (+30kaps.)
 

Cena: 51,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (+30kaps.)

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Zestaw Promocyjny Flexus, kapsułki, 30 szt. x 2 opakowania

Opis
Suplement diety zawierający w swoim składzie hydrolizowany kolagen typu II, chondroitynę oraz kwas hialuronowy.
2 x opakowanie po 30 szt.

Składniki
BioCell Collagen, otoczka kapsułki (żelatyna, barwnik - dwutlenek tytanu), substancje przeciwzbrylające — węglan wapnia i siarczan
wapnia, kwas L-askorbinowy, (witamina C), substancje przeciwzbrylające — sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

1 kapsułka zawiera 500mg kompleksu Biocell Collagen — opatentowaną kompozycję naturalnych substancji nowej generacji, która
zawiera:
300 mg hydrolizowanego kolagenu typu II
100 mg siarczanu chondroityny
50 mg kwasu hialuronowego
80 mg Witamina C (100% RWS*)
30 mg innych proteoglikanów
*RWS — referencyjna wartość spożycia.

Masa netto
47,4 g

Właściwości składników
FLEXUS oprócz chondroityny, które występują w większości preparatów zawiera kwas hialuronowy, witaminę C i kolagen typu II, który
występuje w stawie.
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 Chrząstka stawowa składa się z kolagenu typu II oraz proteoglikanów. Kolagen jest białkiem strukturalny, chrząstki. Witamina C jest
ważna dla prawidłowego procesu tworzenia kolagenu. Proteoglikany to między innymi chondroityna, kwas hialuronowy, siarczan
glukozaminy. Odpowiadają one za elastyczność chrząstki.

Zalecane dzienne spożycie
2 kapsułki raz dziennie. Popić szklanką wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Należy stosować ostrożnie w przypadku predyspozycji do tworzenia kamieni nerkowych lub u osób chorujących na kamicę nerkową.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C.
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 POLSKA Sp. z o.o.
Krakowiaków 50
Warszawa

 

Galeria
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