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4 flex select x 30 sasz
 

Cena: 97,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
hydrolizat kolagenu* Fortigel®, mleczan wapnia (wapń), mleczan magnezu (magnez), nośnik: dekstroza, kwas L-askorbinowy (witamina
C), cholekalcyferol (witamina D), aromat cytrynowy, barwnik: ryboflawina.

1saszetka zawiera:
Hydrolizat kolagenu - 7 g*
Wapń - 122,7 mg (15,3% RWS)
Witamina C - 61,3 mg (76,6% RWS)
Magnez - 57,5 mg (15,3% RWS)
Witamina D - 3,83 mcg (76,6% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Wartość odżywcza 100 g 8,9 g (zalecana dzienna porcja)
Wartość energetyczna 1391 kJ/327 kcal 124 kJ/29 kcal

Białko 70,8 g 6,3 g
Węglowodany 11 g 1,0 g

Tłuszcz 0 g 0 g

Masa netto
267g (30 saszetek x 8,9g)

Charakterystyka

Zawiera Fortigel® - kolagen naturalnego pochodzenia.
Połączenie kolagenu, witamin i składników mineralnych korzystnie wpływa na kości, mięśnie i stawy.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki.
Witamina D, wapń i magnez pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja: 1 saszetka.
Zawartość saszetki rozmieszać w 1 szklance niegazowanej wody. Mieszać intensywnie do rozpuszczenia proszku. Spożyć bezpośrednio
po przygotowaniu. Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą produktu. Zaleca się regularne stosowanie przez dłuższy czas
(minimum 3 miesiące).

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Valeant sp. z o.o. sp.j., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów.

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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