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Orton Flex kaps. 30 kaps.
 

Cena: 32,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Orton Flex jest kombinacją 6 składników stworzoną, by pomóc utrzymać sprawność, wytrzymałość i prawidłową ruchomość stawów.
Przeznaczony szczególnie dla osób aktywnych fizycznie, narażonych na przeciążenia stawów, osób z nadwagą, kobiet w okresie
menopauzalnym i osób starszych, jednak polecany jest wszystkim, którzy chcą zadbać o elastyczność i sprawność stawów.

Składniki preparatu nawilżają, odżywiają i utrzymują w dobrej kondycji chrząstkę stawową, odpowiadają także za właściwy skład płynu
maziowego.

W skład Orton Flex wchodzą:
kolagen - to najważniejsze białko w organizmie człowieka; wspomaga prawidłowe funkcjonowanie tkanek odpowiadających za naszą
mobilność (kości, chrząstek i ścięgien); sprawia, że tkanki te są wytrzymałe i elastyczne. Ponieważ z wiekiem ich sprężystość maleje,
należy wprowadzić suplementację, która wesprze procesy regenerujące owe tkanki;
glukozamina - występuje w stawach i tkance łącznej, wytwarza budulec stawów i chrząstki i wspomaga syntezę kolagenu; podobnie jak
kolagen, z wiekiem jest wytwarzana w coraz mniejszym stężeniu, stąd niezbędna jest suplementacja; w okresach wzmożonych
przeciążeń przy uprawianiu sportu wzbogacenie diety o tę suplementację jest równie mocno wskazane;
chondroityna - wraz z glukozaminą wchodzi w skład tkanki chrzęstnej, poprawia jej odporność na wszelkie mechaniczne czynniki oraz
wstrząsy; korzystnie wpływa na odporność, sprawność i ruchomość stawów;
bioaktywne proteiny mleczne - stymulują produkcję kolagenu i neutralizują wolne rodniki szkodzące stawom;
kwas hialuronowy - jest składnikiem płynu maziowego w stawach, nawilża powierzchnię stawów i amortyzuje je;
ekstrakt z owoców dzikiej róży - jako źródło łatwoprzyswajalnej witaminy C wspiera syntezę kolagenu i sprzyja tworzeniu chrząstki
stawowej.

Orton Flex występuje w 2 postaciach - kapsułek oraz proszku w saszetkach.
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