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Olimp Flexagen x 30 sasz. sm.malinowy
 

Cena: 129,99 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Flexagen zdrowe stawyKoleagen 3D najnowszej generacji. Kompleks witamin i minerałówNatywna forma kolegenu typu II stanowi
głowny składnik chrząstki stawowej i jest substratem o wysokiej biodostępności. Forma hydrolizowana kolagenu jest źródłem
substancji która stanowi fundamentalny składnik tkanki łącznej, jak również skóry, paznokci i włosów. Witamina C przyczynia się do
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki ( w tym, chrząstki stawowej) oraz kości.
Magnez pomaga w prawidłowej syntezie białka oraz w utrzymaniu zdrowych kości. Mangan i miedź (albion) zapewniają odpowiednio
prawidłowe tworzenie tkanek łącznych, w tym kości i chrząstek oraz ich utrzymanie w dobrym stanie.Suplement diety w proszku.
Zawiera substancje słodzące.Innowacyjne kompozycja dwóch form kolagenu: natywnej, typu II i hydrolizatu kolagenu, wzbogacona w
kompleks witamin C, B6 oraz składników mineralnych: wapń i fosfor (Calci-K), magnez oraz mangan i miedź (Albion)
Składniki/Substancje aktywne:1 porcja ( 12g + 150 ml wody)Hydrolizat kolagenu 10gNatywny kolagen typu II 5 mgWitaminy i składniki
mineralne:Witamina C 12 mg (15%*)Witamina B6 0,21 mg (15%*)Wapń Calci-K Albion 210 mg (26%*)Fosfor Calci-K Albion 105 mg (15*)
Magnez 56,25 mg (15%*)Mangan (z chelatu aminokwasowego Albion) 0,3 mg (15%*)Miedź (z chelatu aminokwasowego Albion*) 0,15
mg (15%*)*RWS - referencyjna wartość spożycia.Dawkowanie:Raz dziennie 1 saszetkę (12g proszku) rozpuścić w 150 ml
przegotowanej wody. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety.Przeznaczenie: dla osób dążących do utrzymania właściwych funkcji elementów narządu ruchu, takich
jak chrząstka stawowa i kości oraz naturalnej syntezy kolagenu.Warunki przechowywania:Przechowywać w suchych pomieszczeniach,
w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Uwaga! Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy
skonsultować z lekarzem.
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