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Flexistav caps x 60 kaps
 

Cena: 34,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
siarczan glukozaminy 2KCl, składnik otoczki: żelatyna wołowa, siarczan chondroityny wołowy, ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego
standaryzowany na zawartość 60% kwasu bosweliowego, ekstrakt z owocu awokado, kwas L-askorbinowy (witamina C), barwnik,
składnik otoczki; dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, składnik otoczki: indygotyna.

2 kapsułki zawierają:

Siarczan glukozaminy 1014 mg*
Siarczan chondroityny 80 mg*
Ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego 40 mg*
Ekstrakt z owocu awokado (4:1) 40 mg*
Witamina C 40 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek
zawartość netto opakowania: 36,6 g

Charakterystyka
Składniki produktu:

pomagają w wytwarzaniu kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki stawowej,
wspierają utrzymanie elastycznych i sprężystych ścięgien oraz więzadeł,
wspomagają naturalne wytwarzanie mazi stawowej oraz ruchomość stawów.
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Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 2 kapsułki dziennie, popijając dużą ilością wody.
W celu uzyskania korzystnego działania należy stosować w zaleconej dawce przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp.z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 Warszawa

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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