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Flexus shots x 20 fiolek po 10 ml
 

Cena: 62,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 amp

Postać Płyny doustne

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Woda oczyszczona, stabilizator: glicerol, fruktoza, siarczan chondroityny, hydrolizowany kolagen, D - siarczan glukozaminy, kwas L -
askorbinowy (witamina C), aromat pomarańczowy, hialuronian sodu (kwas hialuronowy), substancja konserwująca: sorbinian potasu,
aromat cytrynowy, cholekalcyferol (witamina D).

1 fiolka 10 ml zawiera:

Hydrolizowany kolagen 500 mg*
Siarczan chondroityny 500 mg*
Siarczan glukozaminy 250 mg*
Kwas hialuronowy 25 mg*
Witamina C 80 mg (100% RWS)
Witamina D 5 µg/200 IU (100% RWS)

*brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
200 ml (20 fiolek po 10 ml).

Charakterystyka

Witamina C:
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki.
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witamina D:
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Osoby dorosłe i dzieci powyżej 3 roku życia 1 fiolka dziennie, bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w ½ szklanki wody. Wstrząsnąć przed
użyciem

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze mniejszej niż 25°C.

Producent
Wytwórca: Valentis AG, CH-6982 Agno – Lugano, Szwajcaria
Importer: VALENTIS POLSKA Sp. z o. o. Ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Polska

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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