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Mobiflex Care x 60 tabl
 

Cena: 165,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent SANICO NV

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Zawartość jednej tabletki: 
niezmydlający ekstrakt z olejku owoców awokado i olejku z nasion soi, który zawiera minimum 30% fitosteroli – 300mg*, kolagen UC-II z
natywnym kolagenem typu II – 40mg*, glukonian manganu – 16,21mg*, w tym: mangan – 2mg, L-askorbinian sodu – 13,5mg*, w tym:
kwas L-askorbinowy (witamina C) – 12mg, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol E420, substancja przeciwzbrylająca: stearynian
magnezu E470b i dwutlenek krzemu E551, substancja zagęszczająca: guma celulozowa usieciowana E468, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza E464, węglan wapnia E170, kwas stearynowy E570, szelak E904, celuloza mikrokrystaliczna E460,
mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem octowym E472a, poliwinylopirolidon E1201, substancja emulgująca:
estry sacharozy E473, barwnik: indygotyna E132.
* brak referencyjnej wartości spożywczej

1 tabletka zawiera: 

Witamina C 12mg (15% RWS)
Mangan 2mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
66,78 g

Charakterystyka

Mobiflex® Care zawiera kolagen UC-II z natywnym kolagenem typu II, niezmydlający wyciąg z olejku z soi i awokado, witaminę C
oraz mangan. Kolagen UC-II z natywnym kolagenem typu II (niezdenaturowanym), jest głównym białkiem budującym chrząstkę
stawową.
Niezmydlające wyciągi z soi i awokado to substancje tłuszczowe, które naturalnie występują w nasionach soi oraz owocach
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awokado
Witamina C pomaga w procesie tworzenia kości oraz właściwego formowania się tkanek łącznych.
Mangan pomaga w procesie tworzenia kości oraz właściwego formowania się tkanek łącznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, podczas posiłku. Stosowanie Mobiflex® Care powinno być kontynuowane przynajmniej przez 3 miesiące. Mobiflex®
Care może być stosowany po wcześniejszym stosowaniu preparatu Mobiflex® Neo lub niezależnie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.

Producent
SANICO NV
Veedujk 59
Turnhout B-2300
Belgia
Informacji o produkcie udziela:
Stada Poland Sp. z o.o.
Aleja 3 Maja 6
05-501 Piaseczno

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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