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Flex 4 saszet. 30 sasz.+10 gratis !!!!!!!
 

Cena: 81,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz. (+10 gratis)

Postać prosz.do sporz.roztw.doust.

Producent VALEANT SP. Z O.O. SP.J.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
4Flex Kolagen nowej generacji + witamina C jest suplementem diety przeznaczonym dla osób dorosłych celem uzupełnienia kolagenu.
Rekomendowany osobom intensywnie obciążającym swoje stawy, starszym, cierpiącym na bóle stawów, osobom z nadwagą i otyłością
oraz wszystkim uprawiającym sport rekreacyjnie. Doskonale nadaje się również dla osób cierpiących na dolegliwości stawowe związane
z degeneracją tkanki chrzęstnej, takie jak: nawykowe zwichnięcia barku, problemy ze stawem łokciowym zwane potocznie „łokciem
tenisisty”, dolegliwości w obrębie stawu biodrowego, problemy ze stawem kolanowym: przy urazach łąkotek, zerwaniu więzadeł, po
zabiegach artroskopowych, przeciążenia, skręcenia, zwichnięcia stawu skokowego. Z uwagi na działanie wspomagające prawidłowe
funkcjonowanie łańcucha kostno-stawowego 4FLEX jest także wskazany dla osób po złamaniach czy skręceniach.

Właściwości:
4Flex Kolagen nowej generacji + witamina C jest łatwo przyswajalnym hydrolizatem kolagenu Fortigel® w formie saszetek z proszkiem.
Każda saszetka zawiera aż 10 g unikalnego hydrolizatu kolagenu – Fortigel®. Wyjątkowa, zhydrolizowana forma cząsteczki Fortigel®
charakteryzuje się optymalną wielkością, co znacznie ułatwia wchłanianie. Wraz z wiekiem poziom kolagenu spada, a jego niedobory
przejawiają się nie tylko utratą elastyczności skóry czy postępującym zwyrodnieniem chrząstki stawowej, ale również oddziałują na
naszą witalność, samopoczucie i komfort życia. Kolagen to białko, które stanowi budulec macierzy chrząstki (95%). Występujące w
suplemencie diety 4Flex bioaktywne peptydy odżywiają tkankę chrzęstną. Wspomagają utrzymanie zdrowych kości, zapewniają
wsparcie dla wzrostu i utrzymania masy mięśniowej. Dodatek witaminy C pomaga zaś w prawidłowej produkcji kolagenu celem
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. 4Flex to czyste proteiny, bez dodatku cholesterolu, glutenu i tłuszczu!

Składniki:
Hydrolizat kolagenu* Fortigel®, kwas L-askorbinowy (witaminy C).

* kolagen pochodzenia wołowego (B) lub wieprzowego (P) - oznaczenie widoczne w ostatnim znaku numeru partii.

1 saszetka: 10 g hydrolizatu kolagenu Fortigel®

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Wartość odżywcza w 10,02 g (zalecana dzienna porcja):
Wartość energetyczna: 53 kJ/36 kcal
Białko: 9 g
Węglowodany: 0 g, w tym:
*cukry: 0 g
Tłuszcz: 0 g, w tym:
*kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Sól: 0 g
Witamina C: 9 mg (25% RWS)

*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Stosowanie:
Zaleca się spożywanie zawartości 1 saszetki dziennie.
Zawartość saszetki rozmieszaj w 1 szklance niegazowanej wody, mleka lub jogurtu. Mieszaj intensywnie do rozpuszczenia proszku.
Spożyj bezpośrednio po przygotowaniu.
Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą produktu.
Zaleca się regularne stosowanie przez dłuższy czas (minimum 3 miesiące).
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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