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OLIMP, Flexagen, smak malinowy, proszek, 30 saszetek
 

Cena: 100,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 saszetek

Postać Proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Flexagen® to innowacyjna kompozycja dwóch form kolagenu: natywnej, typu II i hydrolizatu kolagenu, wzbogacona w kompleks
składników mineralnych: wapń i fosfor (Calci-K™, Albion®), mangan i miedź w postaci chelatów aminokwasowych Albion®, magnez, oraz
witaminy: C, B6.

Co to jest kolagen i za co odpowiada w naszym organizmie?
Kolagen to swoista grupa białek (tzw. białka kolagenowe), która stanowi około 25% wszystkich białek w naszym organizmie. Dotychczas
opisano około 20 różnych typów kolagenów występujących w organizmie człowieka. Niezależnie od typu, wszystkie kolageny zawierają
większe lub mniejsze fragmenty potrójnej helisy, utworzonej przez skręcone łańcuchy á o powtarzającej się sekwencji reszt
aminokwasowych (glicyny, proliny i hydroksyproliny). Taka struktura jest cechą charakterystyczną dla wszystkich białek kolagenowych.
Białka kolagenowe wchodzą w skład różnych struktur tkankowych (np. skóra, tkanka chrzęstna, tkanka kostna, więzadła, śródbłonek
naczyń krwionośnych), stabilizując je i wpływając na określone właściwości.

Flexagen® to preparat zwierający 2 formy kolagenu: natywny kolagen typu II i hydrolizat kolagenu wzbogacony dodatkowo w witaminy:
C , B6 i aż 5 minerałów: wapń, fosfor, magnez, mangan oraz miedź.

Składniki mineralne dla prawidłowej budowy kości i tkanki łącznej:

WAPŃ I FOSFOR:
korzystnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie kości
stanowią budulec kości
ilość spożywanego wapnia ma znaczenie dla masy kostnej. Im wyższa szczytowa masa kostna, tym wolniejszy proces utraty wapnia z
kości w wieku starszym
99% obecnego w organizmie człowieka wapnia jest zmagazynowane w połączeniu z fosforem w tkance kostnej, 1% znajduje się w
pozostałych tkankach
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MANGAN I MIEDŹ:
są naturalnymi przeciwutleniaczami chroniącymi komórki tkanki przed działaniem wolnych rodników
pomagają w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych, w tym kości i chrząstek oraz ich utrzymaniu w dobrym stanie.
występują w postaci chelatów Albion®, co gwarantuje ich wysoką przyswajalność, bezpieczeństwo stosowania i jakość

MAGNEZ: 
przyczynia się do prawidłowej syntezy białek
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

WITAMINA C:
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki (w tym chrząstki stawowej) oraz
kości.

Skład (1 saszetka):
Hydrolizat kolagenu....................................................................10 g
Natywny kolagen typu II............................................................5 mg
Witaminy i składniki mineralne:
Witamina C.....................................................................................12 mg (15%*)
Witamina B6...................................................................................0,21 mg (15%*)
Wapń (z Calci-K™, Albion)........................................................210 mg (26,25%*)
Fosfor (z Calci-K™, Albion)......................................................105 mg (15%*)
Magnez.............................................................................................56,25 mg (15%*)
Mangan (z chelatu aminokwasowego Albion®)...............300 µg (15%*)
Miedź (z chelatu aminokwasowego Albion®)...................150 µg (15%*)
*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: 83% hydrolizat kolagenu, 9,7% kompleks soli mineralnych (Calci-K™, Albion®): cytrynianu wapnia, soli wapniowej kwasu
ortofosforowego, cytrynianu potasu, soli potasowej kwasu ortofosforowego; kwas jabłkowy – regulator kwasowości, 1,8% węglan
magnezu, aromaty; sukraloza, acesulfam K – substancje słodzące, natywna forma kolagenu typ II, 0,1 % witaminy (kwas L-askorbinowy
– wit.C, chlorowodorek pirydoksyny – wit.B6), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu, Albion®), diglicynian miedzi
(chelat aminokwasowy miedzi, Albion®), barwnik: ryboflawina (dla smaku cytrynowego), beta karoten (dla smaku pomarańczowego),
koszenila (dla smaku malinowego).

Zastosowanie:
Preparat przeznaczony: dla osób dążących do utrzymania właściwych funkcji elementów narządu ruchu takich jak chrząstka stawowa i
kości oraz naturalnej syntezy kolagenu.

Dawkowanie:
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: raz dziennie 1 saszetkę (12 g proszku) rozpuścić w 150 ml przegotowanej wody.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga: Kobiety w ciąży i matki karmiące decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.
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