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Aliness DuoFlexin Mocne Stawy i Kości 200 g
 

Cena: 81,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 g

Postać Proszki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Cartidyss™ (kompleks kolagenowy z chrząstki rybiej: zhydrolizowany kolagen typu II, siarczan chondroityny, siarczan glukozaminy oraz
kwas hialuronowy), Collyss™ (zhydrolizowany kolagen rybi typu I), błonnik akacjowy Fibregum™, ekstrakt z Boswellia serrata (70%
kwasów bosweliowych) BosFlex®, ekstrakt z czarciego pazura (DER 4:1) FlexiGo™, ekstrakt z imbiru lekarskiego (5% gingeroli)
GingerPro®, ekstrakt z aceroli (25% witaminy C), kwas hialuronowy niskocząsteczkowy, ekstrakt ze śluzu ślimaka Nutrelix®

1 miarka zawiera:
Kolagen rybi Abyss, w tym: 500 mg*
Kompleks kolagenowy Cartidyss™, w tym: 250 mg*
kolagen typu II 155 mg*
siarczan chondroityny 67,5 mg*
siarczan glukozaminy 12 mg*
kwas hialuronowy 10 mg*
Kolagen typu I Collyss™ 250 mg*
Błonnik akacjowy Fibregum™ 560 mg*
Ekstrakt z aceroli 160 mg*

w tym: Witamina C 40 mg (50 %RWS)
Ekstrakt z Boswellia serrata BosFlex® 50 mg*
Ekstrakt z czarciego pazura FlexiGo™ 50 mg*
Ekstrakt z imbiru GingerPro® 30 mg*
Kwas hialuronowy niskocząsteczkowy 20 mg*
Ekstrakt ze śluzu ślimaka Nutrelix® 5 mg*

Opakowanie 140 porcji (miarek)
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* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
200 g

Charakterystyka

Duoflexin® posiada dwa rodzaje kolagenu pochodzenia rybiego – występujący naturalnie w ścięgnach i kościach kolagen typu I
Collyss™ oraz kompleks kolagenowy CARTIDYSS™, zawierający w swoim składzie kolagen typu II – naturalnie występujący w
chrząstce stawowej, a także naturalną chondroitynę i glukozaminę, wzmocnione dodatkową porcją niskocząsteczkowego kwasu
hialuronowego o wysokiej przyswajalności oraz proteinami ze śluzu ślimaka. Ponadto kompozycję wzbogacono o składniki:

Naturalna witamina C z aceroli - pomaga w prawidłowej syntezie kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania tkanki chrzęstnej i kości
Ekstrakty z kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata), czarciego pazura (Harpagophytum procumbens) i imbiru
lekarskiego (Zingiber officinale) – pomagają w utrzymaniu zdrowych stawów oraz w zachowaniu ich elastyczności i
mobliności

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 miarkę produktu rozpuścić w 100 ml wody.

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

Producent
MEDICALINE
OSTRÓWIEC 150
05-480 KARCZEW

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

