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Flexistav xtra x 30 sasz o smaku cytrynowym
 

Cena: 98,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Flexistav Xtra x 30 sasz. o smaku cytrynowym w postaci saszetek, których zawartość należy rozpuścić w letniej
wodzie, jest produktem od Aurovitas, który przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych. W składzie zawiera między innymi hydrolizat
kolagenu i kwas hialuronowy, a także źródło kurkuminy, chondroityny i glukozaminy, a oprócz tego inne substancje czynne. Na co jest
Flexistav Xtra x 30 sasz. o smaku cytrynowym? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety w
składniki, których zadaniem jest wspomaganie prawidłowej pracy kości i chrząstki stawowej. Suplement diety ma w swojej formule
składniki, które wspomagają wytwarzanie kolagenu, który jest istotny dla odpowiedniego funkcjonowania kości oraz chrząstki stawów.
Składniki te dodatkowo przyczyniają się do utrzymania elastycznych oraz sprężystych więzadeł i ścięgien. Dodatkowo funkcją Flexistav
Xtra x 30 sasz. o smaku cytrynowym jest wspomaganie wytwarzania mazi stawowej, a tym samym wspomaganie utrzymania
prawidłowej ruchomości stawów.

W opakowaniu o masie netto 356,25 g znajduje się 30 saszetek o smaku cytrynowym Flexistav Xtra. W skład każdej saszetki
suplementu diety wchodzi 10 g hydrolizatu kolagenu, 1500 mg siarczanu glukozaminy 2KCl (w tym 769 mg glukozaminy), 100 mg
ekstraktu z kadzidłowca indyjskiego (w tym 60 mg kwasu bosweliowego), 50 mg siarczanu chondroityny (w tym 38,7 mg chondroityny),
50 mg ekstraktu z owocu awokado (4:1) oraz 50 mg ekstraktu z zielonej herbaty (w tym 20 mg teaniny oraz 2,5 mg kofeiny), a
dodatkowo 40 mg (50% RWS) witaminy C, 25 mg ekstraktu z imbiru (4:1) oraz 25 mg kwasu hialuronowego, a także 8,2 mg ekstraktu z
kłącza kurkumy (w tym 8 mg kurkuminy). Skład suplementu diety Flexistav Xtra uzupełniają substancje pomocnicze, których
szczegółowy wykaz podano na opakowaniu.

Suplement diety Flexistav Xtra x 30 sasz. o smaku cytrynowym powinien być przyjmowany według zaleceń producenta i w określonych
przez niego ilościach. Rekomendowane dawkowanie Flexistav Xtra x 30 sasz. o smaku cytrynowym to zawartość 1 saszetki dziennie.
Produkt najlepiej przyjmować codziennie w godzinach porannych. Nie należy przekraczać wskazanej dawki preparatu. Zaleca się
rozpuszczenie zawartości 1 saszetki suplementu diety w 1 szklance letniej wody, a następnie dokładne wymieszanie całości i wypicie.
Suplement diety Flexistav Xtra x 30 sasz. o smaku cytrynowym powinien być przyjmowany nie krócej niż 3 miesiące.

Suplement diety Flexistav Xtra x 30 sasz. o smaku cytrynowym ma przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku jest wskazany. Nie
należy przyjmować go w przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. Suplementu diety nie można również traktować
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jako substytutu zróżnicowanej diety i prowadzenia zdrowego życia, ponieważ nie może ich zastąpić. Nie należy przyjmować produktu w
dawkach przekraczających rekomendowane przez producenta. Wyrób należy również przechowywać w miejscu, które jest dobrze
zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem najmłodszych dzieci.

Składniki
hydrolizowany kolagen wołowy; siarczan glukozaminy 2KCI;(ze skorupiaków); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; ekstrakt z
kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata) standaryzowany na 60 % zawartość kwasu bosweliowego; koncentrat soku z cytryny;
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; sól sodowa siarczanu chondroityny wołowej; ekstrakt z owocu awokado (Persea
gratissima); ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis); kwas L-askorbinowy (Witamina C); ekstrakt z kłącza imbiru ( Zingiber
officinale Roscoe); kwas hialuronowy; ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) standaryzowany na 98% zawartość kurkuminy;
substancja słodząca: sukraloza.

1 saszetka zawiera:

Hydrolizat kolagenu - 10 000 mg*
Siarczan glukozaminy 2KCI - 1500 mg*

w tym glukozamina 892 mg*
 Ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego ( Boswellia serrata) - 100 mg*

w tym kwas bosweliowy - 60 mg*
Sól sodowa siarczanu chondroityny wołowej - 50 mg*
Ekstrakt z owocu awokado (Persea gratissima) ( 4:1) - 50 mg*
Ekstrakt z zielonej herbaty ( Camellia sinensis) - 50 mg*

w tym teanina - 20 mg *
w tym kofeina 2,5 mg*

Witamina C - 40 mg RWS
Ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber offifficinale Roscoe) (4:1) - 25 mg*
Kwas hialuronowy
Ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) (50:1) - 8,2 mg*

w tym kurkumina 8 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - 50 % Referencyjnej Wartości Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej

Masa netto
30 saszetek (356,25g)

Charakterystyka
Flexistav Xtra to suplement diety wspomagający prawidłowe funkcjonowania kości i chrząstki stawowej.
Składniki produktu:

pomagają w wytwarzaniu kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki stawowej
wspierają utrzymanie elastycznych i sprężystych ścięgien oraz wiązadeł
wspomagają naturalne wytwarzanie mazi stawowej oraz ruchomość stawów

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Doustnie 1 saszetka dziennie, najlepiej rano. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance letniej wody, dokładnie wymieszać i wypić.
W celu uzyskania korzystnego działania należy stosować w zaleconej do spożycia dziennej porcji przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.

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

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