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Flextrum x 30 sasz
 

Cena: 58,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent AUROVITAS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Cechy

siarczan chondroityny 1200 mg
zdrowe i mocne stawy
dla prawidłowego funkcjonowania chrząstki*
*Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki

Składniki
siarczan chondroityny (pochodzenia wołowego), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja wypełniająca: maltodekstryna,
aromat pomarańczowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), barwnik: koncentrat buraka czerwonego, aromat cytrynowy, substancja
słodząca: sukraloza, barwnik: ryboflawina

Wartości odżywcze Dzienne porcja (1 saszetka) % RWS*
Podstawowe składniki
Siarczan chondroityny 1200 mg -
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 40 mg 50
*Referencyjna Wartość Spożycia

Stosowanie
Zastosowanie:
Suplement diety Flextrum to zestaw składników przeznaczony dla osób dorosłych do uzupełnienia codziennej diety o chondroitynę i
witaminę C. Szczególnie polecany jest osobom uprawiającym sport, z nadwagą lub starszym.

Zalecane spożycie:
Doustnie, porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka. Rozpuścić 1 saszetkę w szklance (200 ml) chłodnej wody,
intensywnie mieszając.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zróżnicowany sposób żywienia i zdrowy tryb
życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Przechowywanie
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C, w zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
62,7

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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