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Orton Flex, proszek do rozpuszczania w saszetkach, 30szt
 

Cena: 74,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Postać saszet.

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

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Orton Flex - suplement diety specjalnie opracowany dla osób, które chcą kompleksowo zadbać o swoje stawy.

Smak czarna porzeczka.

Składniki
Hydrolizowany kolagen (hydrolizat żelatyny wieprzowej), siarczan glukozaminy 2KCI (ze skorupiaków), regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, aromat czarna porzeczka, ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, sól sodowa siarczanu chondroityny (z ryb - rekina), kwas L-
askorbinowy (witamina C), kwas hialuronowy, koncentrat soku z buraka ćwikłowego, ekstrakt z czerwonej papryki, substancja słodząca -
glikozydy stewiolowe.

Właściwości składników
ORTON FLEX zawiera kompozycję aż 6 składników aktywnych.
Hydrolizowany kolagen jest jednym z najważniejszych białek w organizmie człowieka, które naturalnie występuje w chrząstkach,
ścięgnach i innych tkankach odpowiadających za naszą mobilność. Dzięki niemu tkanki są sprężyste, elastyczne i wytrzymałe.
Glukozamina i chondroityna w organizmie człowieka są wykorzystywane do wytwarzania składników budulcowych stawów i chrząstek.
Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego pomaga utrzymać ruchomość stawów oraz pomaga w porannej sztywności stawów.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości.
Kwas hialuronowy jest głównym składnikiem mazi stawowej.

Orton Flex jest szczególnie polecany:
osobom aktywnym fizycznie, czynnie uprawiającym sport
osobom z nadwagą
osobom starszym
kobietom w okresie menopauzy
wszystkim osobom, które chcą kompleksowo zadbać o stawy.
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Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 saszetka dziennie, najlepiej rano.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance ciepłej wody, dokładnie wymieszać i wypić.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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