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Flexus Shots płyn doustny 20 fiol.a 10ml
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 fiol.a 10ml

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
FLEXUS SHOTS - 1 fiolka - 10 ml. Zastrzyk witamin dla układu mięśniowo-szkieletowego.

Flexus Shots - na stawy

Wskazania:

Suplement diety Flexus Shots jest szczególnie polecany osobom prowadzącym aktywny fizycznie tryb życia. Flexus Shots mogą
również stosować dzieci powyżej 3 roku życia kiedy ich organizm podczas intensywnego rozwoju fizycznego potrzebuje dodatkowego
zastrzyku witamin.

Właściwości:

Flexus Shots to preparat, który został opracowany z myślą o osobach ceniących sobie aktywny tryb życia - uprawiających sporty, a
także doświadczających fizycznego wysiłku np w pracy. Specjalnie dobrany zestaw witamin pomaga w utrzymaniu prawidłowej budowy
i funkcjonowania układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki oraz odgrywa istotną rolę w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina D, natomiast, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Składniki:

woda oczyszczona, stabilizator - glicerol, fruktoza, siarczan chondroityny, hydrolizowany kolagen, D-siarczan glukozaminy, kwas L-
askorbinowy (witamina C), aromat pomarańczowy, hialuronian sodu (kwas hialuronowy), substancja konserwująca - sorbinian potasu,
aromat cytrynowy, cholokalcyferol (witamina D).
Zalecana porcja dzienna czyli 1 fiolka preparatu Flexus Shots - 10 ml zawiera:
Hydrolizowany kolagen - 500 mg
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 Siarczan chondroityny - 500 mg
Siarczan glukozaminy - 250 mg
Kwas hialuronowy - 25 mg
Witamina C - 80 mg
Witamina D - 5 µg

Stosowanie:

Rekomendowane jest by osoby dorosłe i dzieci powyżej 3 roku życia przyjmowały 1 fiolkę preparatu Flexus Shots dziennie, bezpośrednio
lub po rozcieńczeniu w ½ szklanki wody.
Wstrząsnąć przed użyciem.
Ważne informacje:
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Ampułki Flexus Shots należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Należy zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem suplementu diety w ciąży lub w czasie karmienia piersią.
W przypadku alergii na laktozę, należy podjąć środki ostrożności, a w razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

Opakowanie:
20 x 10 ml
Cena dotyczy 1 szt

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
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
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