
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Olimp flexagen x 30 sasz o smaku malinowym
 

Cena: 98,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
83% hydrolizat kolagenu, 9,7% kompleks soli mineralnych (Calci-K™, Albion®): cytrynianu wapnia, soli wapniowej kwasu ortofosforowego,
cytrynianu potasu, soli potasowej kwasu ortofosforowego; regulator kwasowości - kwas jabłkowy , 1,8% węglan magnezu, aromaty;
substancje słodzące - sukraloza, acesulfam K ; natywna forma kolagenu typ II, 0,1 % witaminy (kwas L-askorbinowy – wit.C,
chlorowodorek pirydoksyny – wit.B6), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu, Albion®), diglicynian miedzi (chelat
aminokwasowy miedzi, Albion®), barwnik: ryboflawina (dla smaku cytrynowego), beta karoten (dla smaku pomarańczowego), koszenila
(dla smaku malinowego).

Zawartość w 1 saszetce

Hydrolizat kolagenu - 10 g*
Natywny kolagen typu II - 5 mg*
Witamina C - 12 mg (15% RWS)
Witamina B6 - 0,21 mg (15% RWS)
Wapń (z Calci-K™, Albion) - 210 mg (26,25% RWS)
Fosfor (z Calci-K™, Albion) - 105 mg (15% RWS)
Magnez - 56,25 mg (15% RWS)
Mangan (z chelatu aminokwasowego Albion) - 300 µg (15% RWS)
Miedź (z chelatu aminokwasowego Albion) - 150 µg (15% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 saszetek x 12 g

Charakterystyka
Flexagen to kompozycja dwóch form kolagenu: natywnej, typu II i hydrolizatu kolagenu, wzbogacona w kompleks składników
mineralnych: wapń i fosfor (Calci-K, Albion), mangan i miedź w postaci chelatów aminokwasowych Albion, magnez, oraz witaminy: C, B6.
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Preparat przeznaczony dla osób dążących do utrzymania właściwych funkcji elementów narządu ruchu takich jak chrząstka
stawowa i kości oraz naturalnej syntezy kolagenu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.
Kobiety w ciąży i matki karmiące decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
Raz dziennie 1 saszetkę (12 g proszku) rozpuścić w 150 ml przegotowanej wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

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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