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4 flex x 30 sasz + 10 sasz GRATIS!!!
 

Cena: 97,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 szasz + 10 sasz

Postać Proszki

Producent ICN POLFA RZ

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety 4Flex w postaci saszetek z proszkiem jest preparatem z łatwo przyswajalnym hydrolizatem kolagenu Fortigel oraz
witaminą C. Kolagen zawarty w suplemencie diety pozyskiwany jest ze skór wołowych lub wieprzowych. Do jego pozyskania
wykorzystywany jest proces denaturacji i hydrolizy, a wykorzystane mechanizmy produkcyjne pozwalają otrzymać produkt bezwonny i
bardzo dobrze oczyszczony.

Na co jest 4Flex? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Valeant jest uzupełnienie codziennych posiłków w kolagen
pochodzenia naturalnego oraz w witaminę C, która wspomaga syntezę naturalnego kolagenu. Suplement diety polecany jest szczególnie
tym pacjentom, którzy chcą wspomóc kondycję swoich stawów, kości i mięśni. Funkcją 4Flex jest przyczynianie się do zachowania
prawidłowej struktury kości, a także przyczynianie się do prawidłowego funkcjonowania chrząstki stawowej. Działanie 4Flex wspomaga
też utrzymanie prawidłowej masy mięśniowej. Zawarty w suplemencie diety łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu pochodzenia
naturalnego Fortigel połączono z witaminą C. Kolagen jest białkiem stanowiącym podstawowy budulec macierzy chrząstki, poza tym
jest obecny w wielu innych obszarach organizmu, w tym wspomaga utrzymanie zdrowych kości, a także wzrost i utrzymanie masy
mięśniowej. Witamina C natomiast wspomaga produkcję kolagenu, dzięki czemu wspiera prawidłowe funkcjonowanie macierzy
chrząstki.

W opakowaniu znajduje się 30 saszetek 4Flex plus 10 saszetek 4Flex gratis, co razem daje 40 saszetek 4Flex. W skład każdej saszetki
suplementu diety wchodzi 10 g hydrolizatu kolagenu oraz 20 mg (25% RWS) witaminy C. Suplement diety 4Flex należy stosować
zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodnie z zalecanymi przez niego dawkami. Rekomendowane dawkowanie 4Flex to 1 saszetka
suplementu diety dziennie. Aby prawidłowo przyjąć produkt, należy zmieszać zawartość saszetki z 1 szklanką płynu (niegazowanej
wody, jogurtu lub mleka) i mieszać, aż 4Flex całkowicie się rozpuści. W tej postaci zawiesina jest gotowa do spożycia i należy przyjąć ją
bezpośrednio po przygotowaniu. Zaleca się stosowanie suplementu diety przez minimum 3 miesiące.

Suplement diety 4Flex posiada przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien go przyjmować. Suplementacja jest
przeciwwskazana w przypadku nadwrażliwości pacjenta na choć jeden ze składników produktu. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi
piersią, powinna ewentualną suplementację 4Flex omówić z lekarzem. Suplement diety 4Flex przeznaczony jest wyłącznie dla
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pacjentów dorosłych, więc nie powinny go stosować dzieci.

Suplementu diety 4Flex nie można traktować jako substytutu zdrowej diety i zdrowego trybu życia, ponieważ nie może ich zastąpić.
Produkt może natomiast stać się ich dopełnieniem, jednak należy dopilnować, aby nie był przyjmowany w dawkach przekraczających
rekomendowane. Suplement diety 4Flex powinien być również bezpiecznie przechowywany – należy dopilnować, aby w czasie
przechowywania dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

Składniki
Składniki zawarte w suplemencie diety 4Flex to: hydrolizat kolagenu Fortigel, kwas L-askorbinowy (witamina C).

1 saszetka preparatu 4Flex zawiera:

hydrolizat kolagenu - 10 g*
witamina C - 20 mg (25% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Wartość odżywcza - 100 g - 10,02 g (zalecana dzienna porcja)
Wartość energetyczna - 1530 kJ/360 kcal - 153 kJ/36 kcal
Białko - 90 g - 9 g
Węglowodany - 0 g - 0 g
Tłuszcz - 0 g - 0 g

Masa netto
40 saszetek x 10,02g

Przechowywanie
Produkt 4Flex powinien być przechowywany w suchym pomieszczeniu o temperaturze pokojowej. Preparat należy umieścić w miejscu,
które jest niedostępne 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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