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Flexus Booster, 30 tabletek
 

Cena: 50,51 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 18 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Flexus Booster, w postaci tabletek, to suplement diety na stawy. Zawiera witaminę C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zastosowanie
Suplement diety wspierający stawy.

Zalecane spożycie
Dorośli: 2 tabletki dziennie, popijając wodą.

Skład
BioCell Collagen (naturalna, opatentowana substancja nowej generacji, zawierająca między innymi: hydrolizowany kolagen typu II,
siarczan chondroityny, kwas hialuronowy), emulgator - celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, Osteol (bio-aktywne białka
mleka), substancja przeciwzbrylająca - węglan wapnia, L-askorbinian sodu (witamina C), substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, emulgator - hydroksypropylometyloceluloza o niskim stopniu podstawienia (L-HPC), substancje
przeciwzbrylające - kwasy tłuszczowe, talk i dwutlenek krzemu.

2 tabletki zawierają: BioCel Collagen 1200 mg (w tym: hydrolizowany kolagen typu II 720 mg, siarczan chondroityny 240 mg, kwas
hialuronowy 120 mg), Osteol™ 200 mg, Witamina C 80 mg (100% RWS*).
*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

Przechowywanie

W suchym miejscu, w temperaturze mniejszej niż 25o C.
W sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Okres ciąży i karmienia piersią - przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku alergii na laktozę, należy podjąć środki ostrożności, a w razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

 

Galeria
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