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Olimp flexagen forte x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Flexagen Forte w postaci tabletek powlekanych jest preparatem wspomagającym funkcjonowanie narządu
ruchu. Na co jest Olimp Flexagen Forte? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków
składnikami wspomagającymi prawidłowe funkcjonowanie stawów. Preparat jest szczególnie rekomendowany osobom, które chcą
zadbać o kondycję chrząstki stawowej i kości. Suplementacja jest polecana m.in. pacjentom aktywnym fizycznie oraz osobom, które są
narażone na większy wysiłek fizyczny, poza tym przyjmowanie suplementu diety może być pomocne w przypadku osób w podeszłym
wieku.

W opakowaniu o masie netto 54 g znajduje się 60 tabletek powlekanych Olimp Flexagen Forte. W skład 2 tabletek powlekanych
wchodzi 900 mg hydrolizatu kolagenu (w tym 450 mg kolagenu typu II oraz 90 mg siarczanu chondroityny), 3 mg natywnego kolagenu
typu II oraz 2000 mg siarczanu glukozaminy 2KCl (w tym 150 mg siarczanu glukozaminy) i 100 mg ekstraktu Boswellia serrata
(60% kwasu boswelinowego) i 80 mg (100% RWS) witaminy C, a oprócz tego 50 mg ekstraktu z imbiru (5% gingeroli), 15 mg kwasu
hialuronowego oraz 2 mg (100% RWS) manganu i 1000 µg (100% RWS) miedzi. W składzie suplementu diety znajdują się również
substancje pomocnicze, w tym celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, stearynian magnezu
oraz dwutlenek krzemu. Suplement diety Olimp Flexagen Forte należy przyjmować według zaleceń producenta i w dawkach przez niego
wskazanych. Zalecane dawkowanie Olimp Flexagen Forte to 2 tabletki dziennie i nie powinno się tej dawki zwiększać. Suplement diety
powinien być popijany dużą ilością wody.

Nie każdy powinien suplementować Olimp Flexagen Forte. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden ze
składników preparatu. W formule znajduje się składnik pochodzący ze skorupiaków, więc szczególną ostrożność powinny zachować
osoby na nie uczulone. Jeśli pacjent zmaga się z cukrzycą lub upośledzoną tolerancją glukozy, powinien skonsultować się z lekarzem w
sprawie ewentualnej suplementacji. Konsultacja jest też wskazana, jeśli pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi piersią, ponadto
należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem suplementu, jeśli pacjent zażywa leki przeciwzakrzepowe bądź jest
obarczony ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Stosowanie suplementu diety Olimp Flexagen Forte przez dzieci i młodzież
również wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
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Olimp Flexagen Forte jest suplementem diety, co oznacza, że nie może zastąpić zróżnicowanych posiłków i prowadzenia zdrowego
trybu życia i nie można traktować go jako ich substytut. Nie można przyjmować suplementu diety w dawkach większych od wskazanych
przez producenta. Suplement diety powinien być przechowywany w taki sposób, aby był niewidoczny i niedostępny dla dzieci. Preparat
należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, dodatkowo należy zabezpieczyć go przed
działaniem wilgoci.

Składniki
hydrolizat kolegenu (w tym: kolagen typ II, siarczan chondroityny), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; siarczan
glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), ekstrakt Boswellia serrata, kwas L-askorbinowy – witamina C, ekstrakt imbiru (Zingiber officinale L.),
składniki glazurujące – hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy; substancje przeciwzbrylające - stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu; hialuronian sodu, diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), natywna forma kolagenu typ II,
diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®).

2 tabletki zawierają:

Hydrolizat kolagenu 900 mg , w tym:
Kolagen typ II 450 mg*
Siarczan chondroityny 90 mg*

Natywny kolagen typ II 3 mg*
Siarczan glukozaminy 2KCl 200 mg* , w tym:

Siarczan glukozaminy 150 mg*
Ekstrakt Boswellia serrata (60% kwasu boswelinowego) 100 mg*
Witamina C 80 mg (100% RWS)
Ekstrakt Imbiru (5% gingeroli) 50 mg*
Kwas hialuronowy 15 mg*
Mangan 2 mg (100% RWS)
Miedź 1000 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek: 54 g ( 1 tabletka 900 mg)

Charakterystyka
Flexagen® Forte to suplement diety, w postaci tabletek powlekanych zawierający kompozycję odpowiednio dobranych składników
wspierających prawidłowe funkcjonowanie stawów.

Preparat przeznaczony: dla osób dążących do utrzymania prawidłowego funkcjonowania elementów narządu ruchu, takich jak
chrząstka stawowa i kości; polecany w szczególności dla osób aktywnych fizycznie oraz obciążonych wysiłkiem fizycznym, a
także dla osób w podeszłym wieku.

Przeciwwskazania
W przypadku cukrzycy, w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieci i młodzieży, osób z upośledzoną tolerancją glukozy, ryzykiem chorób
układu sercowo-naczyniowego oraz w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych, stosowanie preparatu należy skonsultować z
lekarzem. Zawiera składnik pochodzący ze skorupiaków. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników produktu.

Stosowanie
2 tabletki dziennie, popijając dużą ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić od wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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Ważne informacje
Zawiera składnik pochodzący ze skorupiaków.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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