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Rodzina Zdrowia FlexiProtect x 60 kaps
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rodzina Zdrowia FlexiProtect w postaci kapsułek od Silesian Pharma jest produktem z witaminą C, ekstraktem z
kłącza imbiru lekarskiego, ekstraktem z owoców róży, a także kwasem hialuronowym i zhydrolizowanymi składnikami tkanki chrzęstnej,
który jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Na co jest Rodzina Zdrowia FlexiProtect? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest wzbogacenie codziennej diety w
składniki wspomagające stan i funkcjonowanie stawów. Produkt jest szczególnie polecany pacjentom, którzy chcą zadbać o sprawność
swoich stawów, w tym zwłaszcza osobom aktywnym i sportowcom, a także pacjentom starszym. W składzie suplementu diety znajdują
się składniki, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowej sprawności ruchowej oraz elastyczności stawów. Składniki suplementu
diety wspomagają również prawidłowe funkcjonowanie kości. Zawarta w Rodzina Zdrowia FlexiProtect witamina C wspomaga
produkcję kolagenu, który może przyczyniać się do lepszego funkcjonowania kości i chrząstki. W składzie suplementu diety można
również znaleźć ekstrakt z owoców dzikiej róży i ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, które przyczyniają się do utrzymania sprawności
ruchowej stawów. Ekstrakt z owoców róży wspomaga także utrzymanie elastyczności stawów.

W opakowaniu o masie netto 39,94 g znajduje się 60 kapsułek Rodzina Zdrowia FlexiProtect. W skład 1 kapsułki suplementu diety
wchodzi 450 mg zhydrolizowanych składników tkanki chrzęstnej (w tym 225 mg kolagenu typu II oraz 45 mg siarczanu chondroityny, a
także 4,5 mg kwasu hialuronowego), a oprócz tego 80 mg (100% RWS) witaminy C oraz 10 mg ekstraktu z kłącza imbiru lekarskiego (w
tym 0,075 mg gingeroli), a dodatkowo 10 mg ekstraktu z owoców dzikiej róży i 5,5 mg kwasu hialuronowego. W składzie suplementu
diety Rodzina Zdrowia FlexiProtect znajdują się również substancje pomocnicze, czyli żelatyna wołowa, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu oraz dwutlenek tytanu. Suplement diety Rodzina Zdrowia FlexiProtect wymaga przechowywania,
które będzie zgodne z zaleceniami producenta i musi być zażywany zgodnie z określonym przez niego dawkowaniem. Zalecane 
dawkowanie Rodzina Zdrowia FlexiProtect to 1 kapsułka przyjmowana 2 razy dziennie i nie należy tej dawki zwiększać.

Suplement diety Rodzina Zdrowia FlexiProtect ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy może z niego korzystać.
Preparat jest przeciwwskazany przy nadwrażliwości na chociaż jeden z jego składników. Pacjentki oczekujące dziecka i matki karmiące
piersią powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie ewentualnej suplementacji. Suplement diety jest przeznaczony dla osób
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dorosłych, więc nie należy podawać go dzieciom. Rodzina Zdrowia FlexiProtect nie można traktować jako zamiennika zróżnicowanych
posiłków oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. Pacjent nie powinien przyjmować większych dawek suplementu diety od wskazanych
przez producenta. Suplement Rodzina Zdrowia FlexiProtect wymaga również przechowywania w miejscu, gdzie pozostanie
niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Składniki
Zhydrolizowane składniki tkanki chrzęstnej pochodzenia kurzego (w tym kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy),
składnik otoczki: żelatyna wołowa, witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego (Zingiber officianale Roscoe)
DER 10:1, standaryzowany na zawartość gingeroli 0,5%-1%, ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina L.) DER 4:1, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawartość w 1 kapsułce:

Zhydrolizowane składniki tkanki chrzęstnej 450 mg* w tym:
Kolagen typu II 225 mg*
Siarczan chondroityny 45 mg*
Kwas hialuronowy 4,5 mg*

Witamina C 80 mg (100% RWS)
Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego 10 mg*

w tym gingerole 0,075 mg*
Ekstrakt z owoców dzikiej róży 10 mg*
kwas hialuronowy 5,5 mg *

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (4 blistry po 15 kapsułek).
Masa netto: 36,94 g.

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia FlexiProtect polecany jest osobom chcącym zachować sprawność stawów, aktywnym, uprawiającym sport oraz
osobom starszym. Dzięki zawartym w nim składnikom pomaga utrzymać elastyczność i sprawność ruchową stawów oraz zapewnia
prawidłowe funkcjonowanie kości.

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki.
Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego oraz ekstrakt z owoców dzikiej róży pomagają utrzymać sprawność ruchową stawów.
Dodatkowo ekstrakt z owoców dzikiej róży pomaga utrzymać elastyczność stawów oraz przyczynia się do utrzymania siły
stawów.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.

Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
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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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