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4 flex silver x 30 sasz
 

Cena: 86,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
hydrolizat kolagenu Fortigel® (kolagen pochodzenia wołowego (B) lub wieprzowego (P)), mleczan wapnia (wapń), glukoza,
cholekalcyferol (witamina D), aromat pomarańczowy, barwnik: karoteny.

1 saszetka zawiera:

Hydrolizat kolagenu - 5 g*
Wapń - 124,4 mg (15,6% RWS)
Witamina D - 3,9 mcg (78% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Wartość odżywcza 100 g 6,3 g (zalecana dzienna porcja)
Wartość energetyczna 1411 kJ/332 kcal 89 kJ/21 kcal

Białko 71,4 g 4,5 g
Węglowodany 11,6 g 0,7 g

Tłuszcz 0 g 0 g

Charakterystyka

4Flex Silver zawiera łatwo przyswajalny kolagen, wapń i witaminę D. Składniki te pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
4Flex Silver to suplement diety, który zawiera wyjątkowy, łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu Fortigel®, wapń i witaminę D.
Ma wygodną formę saszetek z proszkiem, który można rozpuścić w wodzie, mleku lub jogurcie.
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Preparat 4Flex Silver zalecany jest przede wszystkim osobom, które potrzebują suplementacji kolagenu, wapnia i witaminy D.
4Flex Silver przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Jego składniki pomagają w utrzymaniu zdrowych kości i
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Każda saszetka zawiera aż 5 g hydrolizatu kolagenu - Fortigel®.
Zhydrolizowana forma cząsteczki kolagenu Fortigel® ma optymalną wielkość, co zapewnia jego dobre wchłanianie i
przyswajanie.
Wapń i witamina D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Witamina D
bierze również udział w prawidłowym wchłanianiu wapnia.
Wystarczy 1 saszetka dziennie.

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

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.

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

Masa netto
189g (30 saszetek x 6,3 g)

Producent
Bausch Health Poland sp. z o. o.
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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