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Flexus booster x 30 tabl
 

Cena: 46,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Biocell Collagen (naturalna, opatentowana substancja nowej generacji, zawierająca miedzy innymi: hydrolizowany kolagen typu II,
siarczan chondroityny, kwas hialuronowy), substancja wypełniająca: żelowa skrobia kukurydziana, emulgator: celuloza
mikrokrystaliczna, Osteol (bio-aktywne białka mleka), kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu
pochodzenia roślinnego, emulgator: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: kwas stearynowy, talk i dwutlenek
krzemu.

2 tabletki zawierają:

BioCell Collagen - 1200 mg*, w tym
hydrolizowany kolagen typu II 720 mg*
siarczan chondroityny 240 mg*
kwas hialuronowy 120 mg*

Osteol 200 mg*
Witamina C 80 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek: 36g

Charakterystyka

Flexus booster to kolagen typu II, bio-aktywne białka mleka i witamina C
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Przed zastosowaniem suplementu diety w ciąży lub w czasie karmienia piersią,
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku alergii na laktozę, należy podjąć środki ostrożności, a w razie
konieczności skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dla osób dorosłych zaleca się zażywanie po 2 tabletki dziennie popijając szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25 st.C, chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Wytwórca:
Valentis AG, CH- 6982 Agno - Lugano, Szwajcaria
Importer:
Valentis Polska Spółka z o.o., ul.Krakowiaków 50, 02-255 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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