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Flexus kaps. 30 kaps.
 

Cena: 37,01 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, otrzymywana nowoczesną technologią, zawierająca kolagen typu II, siarczan
chondroityny, kwas hialuronowy, inne proteoglikany), otoczka kapsułki (żelatyna), barwnik (dwutlenek tytanu), substancje
przeciwzbrylające: węglan wapnia i siarczan wapnia, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancje przeciwzbrylające: roślinny
stearynian magnezu i dwutlenek krzemu.

Zawartość składników w dwóch kapsułkach (zalecana dzienna porcja): BioCell Collagen – 1000mg, w tym: kolagen typu II – 600mg,
siarczan chondroityny – 200mg, kwas hialuronowy – 100mg, inne proteoglikany – 30mg; witamina C – 80mg (100% referencyjnej
wartości spożycia).

Działanie:
Preparat stanowi połączenie witaminy C oraz opatentowanego składnika – BioCell Collagen. Ten drugi otrzymany został dzięki
nowoczesnej technologii, która połączyła kwas hialuronowy, kolagen typu II, siarczan chondroityny, a także inne proteoglikany. Zawarta
w suplemencie diety witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowej produkcji kolagenu, dzięki czemu wspiera odpowiednie
funkcjonowanie chrząstki.

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

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. Należy chronić przed
wilgocią i światłem.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: dwie kapsułki. Kapsułki należy popijać szklanką wody. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

