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FlexiStav Xtra 30 sasz.
 

Cena: 73,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Postać -

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

FlexiStav Xtra - suplement diety dla dorosłych zawierający składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu kostno-
stawowego.

Smak cytrynowy.

Składniki
hydrolizat kolagenu, siarczan glukozaminy 2KCI, kwas cytrynowy bezwodny (regulator kwasowości), ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego
(Boswellia serrata) standaryzowany na zawartość 60% kwasu bosweliowego, koncentrat cytrynowy suszony, siarczan chondroityny
wołowy, ekstrakt z owocu awokado (Persea Gratissima), ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia sinensis), kwas L-askorbinowy (witamina
C), ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale Roscoe), kwas hialuronowy, aspartam (substancja słodząca), ekstrakt z korzenia
kurkumy (Curcuma longa) długiej standaryzowany na zawartość 98% kurkuminy.

Właściwości składników
Kadzidłowiec indyjski wspomaga utrzymanie stawów w dobrej kondycji i wspiera elastyczność stawów.
Witamina C bierze udział w wytwarzaniu kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki stawowej.
Imbir lekarski wspiera witalność organizmu oraz utrzymanie mobilności stawów. Pomaga uniknąć porannej sztywności stawów.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 saszetka dziennie, najlepiej rano. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance letniej wody, dokładnie wymieszać i wypić.

W celu uzyskania korzystnego działania należy stosować w zaleconej do spożycia dziennej porcji przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Produkt zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny).
Zawiera kofeinę- nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży.
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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.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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