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

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

 

 

Orton flex x 30 kaps
 

Cena: 33,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps.

Postać Kapsułki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Orton Flex w postaci kapsułek od Lek-Am jest produktem zawierającym w składzie kompozycję aż 6 składników
aktywnych, które pozwalają kompleksowo zadbać o kondycję zdrowotną stawów. Na co jest Orton Flex? Wskazaniem do stosowania
suplementu diety jest wzbogacenie zdrowego menu w kolagen, glukozaminę, kwas hialuronowy, witaminę C, ekstrakt z imbiru oraz
chondroitynę. Produkt szczególnie polecany jest pacjentom, którzy uprawiają sport i są z tego powodu wyjątkowo narażeni na
przeciążenia stawów. Dodatkowo suplement diety Orton Flex polecany jest pacjentom z nadwagą, a także osobom starszym i
pacjentkom w okresie menopauzy. Suplementacja jest również wskazana osobom, które chcą zadbać o sprawność i elastyczność
swoich stawów.

Zawarty w suplemencie kolagen jest składnikiem naturalnie występującym w chrząstkach i ścięgnach, którego stężenie w organizmie
maleje z wiekiem. Glukozamina również z upływem czasu produkowana jest przez organizm w mniejszych ilościach, poza tym jest także
w mniejszym stopniu wytwarzana w okresach przeciążenia stawów w związku z intensywnym wysiłkiem fizycznym. Chondroityna
stanowi naturalny składnik tkanki chrzęstnej, a witamina C wspomaga produkcję kolagenu. Kwas hialuronowy jest naturalnym
składnikiem mazi stawowej, a jego ilość w organizmie maleje wraz z wiekiem. Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego wspomaga
ruchomość stawów, przyczyniając się do zapobiegania ich porannej sztywności.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Orton Flex. W skład 1 kapsułki wchodzi
250 mg glukozaminy, 100 mg ekstraktu z imbiru, 80 mg (100% RWS) witaminy C, 50 mg hydrolizowanego kolagenu, a także 50 mg
chondroityny oraz 5 mg kwasu hialuronowego. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli dwutlenek krzemu,
stearynian magnezu oraz celuloza mikrokrystaliczna. Suplement diety Orton Flex powinien być stosowany zgodnie z dawkowaniem
rekomendowanym przez producenta. Zalecane dawkowanie Orton Flex to 1 kapsułka dziennie. Suplement diety najlepiej przyjmować po
posiłku w godzinach porannych. Nie należy przyjmować większych dawek produktu niż rekomendowane.

Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety Orton Flex. Przeciwwskazania dotyczą nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników tabletek, dlatego w przypadku pojawienia się objawów uczulenia po przyjęciu suplementu diety, należy zaprzestać jego
dalszego używania i skonsultować się z lekarzem. Kobiety spodziewające się dziecka i matki karmiące piersią powinny skonsultować się
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z lekarzem przed ewentualnym rozpoczęciem suplementacji.

Suplement diety Orton Flex nie może być traktowany jako zamiennik zdrowej diety i trybu życia, ponieważ nie może ich zastąpić.
Produkt będzie natomiast ich dobrym uzupełnieniem, ale należy dopilnować, aby nie był przyjmowany w dawkach większych niż
wskazane. Wszystkie suplementy diety, nie wykluczając produktu Orton Flex, wymagają przechowywania poza zasięgiem najmłodszych
dzieci. Suplement najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc go przed wilgocią i światłem.

Składniki
glukozamina (siarczan glukozaminy), ekstrakt z imbiru, witamina C (kwas L-askorbinowy), hydrolizowany kolagen (hydrolizat żelatyny
pochodzenia wieprzowego), chondroityna (siarczan chondroityny), kwas hialuronowy, substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu
,substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu ,substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna .

1 kapsułka zawiera:

Glukozamina - 250 mg*
Ekstrakt z imbiru - 100 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Hydrolizowany kolagen - 50 mg*
Chondroityna - 50 mg*
Kwas hialuronowy - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek po 646 mg

Charakterystyka
Orton Flex zawiera: kolagen, glukozamina, witamina C, chondroityna, ekstrakt z imbiru, kwas hialuronowy
Orton Flex jest szczególnie polecany:

osobom uprawiającym sport, które mogą być narażone na przeciążenia stawów
osobom z nadwaga
osobom starszym
kobietom w okresie menopauzy
wszystkim osobom, które chcą utrzymać sprawne i elastyczne stawy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu
powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie podczas posiłku, najlepiej rano.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i
wilgocią.

Producent
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

