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4Flex kolagen na stawy z witaminą C, 30 saszetek
 

Cena: 80,74 zł

Opis słownikowy

Postać proszek do sporządzania roztworu
doustnego

Producent LABORATOIRE CHAUVIN S.A.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
4Flex kolagen na stawy z witaminą C, suplement diety w postaci proszku do rozpuszczania dla osób dorosłych zawiera składniki
wspomagające funkcjonowanie chrząstki stawowej oraz utrzymanie kości i mięśni w dobrej formie. Zawiera łatwo przyswajalny
hydrolizat kolagenu Fortigel w formie saszetek z proszkiem. Preparat wspomaga funkcjonowanie chrząstki stawowej oraz utrzymanie
kości i mięśni w dobrej formie. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania chrząstki.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w 4Flex kolagen na stawy z witaminą C.

Zalecane spożycie

Dziennie 1 saszetka.
Zaleca się regularne stosowanie preparatu przez dłuższy czas (minimum przez 3 miesiące).
Zawartość saszetki rozpuścić w 1 szklance niegazowanej wody, mleka lub jogurtu. Mieszać intensywnie do rozpuszczenia się
proszku. Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą preparatu. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Skład
Hydrolizat kolagenu Fortigel (kolagen pochodzenia wołowego (B) lub wieprzowego (P), kwas L-askorbinowy (witamina C).
1 saszetka zawiera: hydrolizat kolagenu Fortigel 10g, Witamina C 20 mg (25%*).
* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
Wartość odżywcza w 100 g: Wartość energetyczna 1530 kJ / 360 kcal, Białko 90 g, Węglowodany 0 g, w tym cukry 0 g, Tłuszcz 0 g, w
tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, Sól 0 g.
Wartość odżywcza w 1 saszetce (10,02 g): Wartość energetyczna 153 kJ / 36 kcal, Białko 9 g, Węglowodany 0 g, w tym cukry 0 g,
Tłuszcz 0 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g, Sól 0 g.
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W suchym miejscu.
W temperaturze pokojowej.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Do stosowania wyłącznie przez osoby dorosłe.
Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji preparatu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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