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Flexus Booster tabl. 30 tabl.
 

Cena: 54,43 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

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. Informacje o alergenach: zawiera surowce pochodzące z mleka.

Zawartość składników w dwóch tabletkach (zalecana dzienna porcja): BioCell Collagen – 1200mg, w tym: hydrolizowany kolagen typu II
– nie mniej niż 720mg, siarczan chondroityny – nie mniej niż 240mg, kwas hialuronowy – nie mniej niż 120mg; Osteol – 200mg,
witamina C – 80mg (100% RWS*)

*RWS - referencyjnej wartości spożycia.

Działanie:
Preparat zawiera opatentowaną substancję – BioCell Collagen®, czyli połączenie kwasu hialuronowego, kolagenu typu II, siarczanu
chondroityny. BioCell Collagen to naturalny składnik, który otrzymywany jest dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Skład
suplementu diety Flexus Booster uzupełniają bio-aktywne białka mleka (Osteol) oraz witamina C. Kwas L-askorbinowy wspiera właściwą
produkcję kolagenu, co pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu chrząstki.

Zastosowanie:
Suplement diety Flexus Booster przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie diety w kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas
hialuronowy oraz witaminę C.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zróżnicowany sposób żywienia i
zdrowy tryb życia. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej. Kobiety w ciąży i
matki karmiące chęć rozpoczęcia stosowania suplementu powinny skonsultować z lekarzem. Ponadto osoby uczulone na laktozę
powinny zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania preparatu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie stosować poniżej 18. roku życia.
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Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja dla osób dorosłych: dwie tabletki. Tabletki należy popić szklanką wody. Preparat zaleca się przyjmować przez
okres trzech miesięcy. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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