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Flexus Shots płyn doustny 20 fiol.a 10ml
 

Cena: 76,20 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 fiol.a 10ml

Postać płyn doustny

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

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, cholekalcyferol (witamina D).

Zawartość składników w jednej fiolce (10ml): hydrolizowany kolagen – 500mg, siarczan chondroityny – 500mg, siarczan glukozaminy –
250mg, kwas hialuronowy – 25mg, witamina C – 80mg (100% RWS), witamina D – 5mcg (200j.m.; 100% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie
Rekomendowany dla osób aktywnych suplement diety Flexus Shots pozwala uzupełnić codzienną dietę w składniki wspierają ce
prawidłowe funkcjonowanie kości, stawów i mięśni. Preparat odpowiedni dla osób dorosłych, a także dla dzieci powyżej 3. roku życia. W
składzie zawarto hydrolizowany kolagen, siarczan chondroityny, siarczan glukozaminy, kwas hialuronowy oraz witaminę C i witaminę D.
Witamina C wspomaga utrzymanie właściwego metabolizmu energetycznego oraz wspiera produkcję kolagenu. Kolagen pomaga
utrzymać prawidłowe funkcjonowanie kości i chrząstki. Witamina D pomaga utrzymać kości w zdrowiu, ponadto wspiera prawidłowe
funkcjonowanie mięśni.

Zastosowanie:
Suplement diety Flexus Shots płyn przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w hydrolizowany kolagen, siarczan
chondroityny, siarczan glukozaminy, kwas hialuronowy oraz witaminy – C i D. Preparat dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz dla
dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Możliwość stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią
należy omówić z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety.
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Sposób użycia
Zalecana dzienna porcja dla dzieci powyżej 3. roku życia i dla osób dorosłych: jedna fiolka. Przyjmować bezpośrednio lub po
wcześniejszym rozcieńczeniu w połowie szklanki wody. Przed zastosowaniem wstrząsnąć. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.
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