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Orton flex x 30 sasz
 

Cena: 81,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent LEKAM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Orton Flex w postaci saszetek od Lek-Am jest produktem wspomagającym kondycję stawów oraz ich funkcjonowanie.
Dzięki rozpuszczalnej formie produktu w saszetkach składniki aktywne suplementu diety szybko się przyswajają. Na co są saszetki
Orton Flex? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w składniki, które przyczyniają się
do utrzymania zdrowych stawów. Suplement diety zawiera aż 6 składników aktywnych, w tym hydrolizowany kolagen, glukozaminę,
kwas hialuronowy, witaminę C, chondroitynę oraz ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego. Szczególnie polecany jest osobom aktywnym
fizycznie, które z racji uprawianego sportu narażone są na przeciążenia stawów, poza tym może być pomocny w przypadku osób
starszych i osób z nadwagą. Suplement diety Orton Flex w postaci saszetek wykorzystać mogą również kobiety w okresie menopauzy,
a także każda osoba, która chce kompleksowo zadbać o kondycję i funkcjonowanie swoich stawów.

W opakowaniu znajduje się 30 saszetek Orton Flex. W skład 1 saszetki suplementu diety wchodzi 10 mg hydrolizowanego kolagenu,
500 mg siarczanu glukozaminy 2KCl, a także 150 mg ekstraktu z kłącza imbiru lekarskiego oraz 100 mg siarczanu chondroityny, a
dodatkowo 80 mg (100% RWS) witaminy C oraz 40 mg kwasu hialuronowego. Skład suplementu diety Orton Flex w postaci saszetek
uzupełniają substancje pomocnicze: kwas cytrynowy, aromat czarna porzeczka, maltodekstryna, skrobia modyfikowana E-1450, glikol
propylenowy E-1520, preparat barwiący czerwony (koncentrat soku buraczanego), skrobia modyfikowana E-1450, maltodekstryna,
ekstrakt z czerwonej papryki, kwas cytrynowy E-330, alfa tokoferol E-307 oraz glikozydy stewiolowe.

Suplement diety Orton Flex należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych. Zalecane 
dawkowanie Orton Flex w postaci saszetek to zawartość 1 saszetki dziennie. Aby przyjąć prawidłowo suplement diety, należy rozpuścić
zawartość saszetki w 1 szklance ciepłej wody, a następnie dokładnie wymieszać i wypić. Suplement diety Orton Flex w postaci saszetek
najlepiej przyjmować codziennie w godzinach porannych. Rekomendowane dawkowanie dzienne suplementu diety nie powinno być
przekraczane przez pacjenta. Suplement diety Orton Flex ma przeciwwskazania do stosowania, a wśród nich należy wymienić
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników saszetek. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna indywidualnie omówić z
lekarzem możliwość wdrożenia ewentualnej suplementacji.

Saszetki Orton Flex są suplementem diety, więc nie należy ich traktować jako zamiennika zbilansowanych posiłków, czy też zdrowego
trybu życia. Nie mogą ich zastąpić, ale mogą je wzbogacać, pomagając kompleksowo zadbać o stawy. Nie należy jednak przyjmować
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większej ilości saszetek Orton Flex dziennie niż dawka dobowa rekomendowana przez producenta. Suplement diety należy też
przechowywać w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
hydrolizowany kolagen (hydrolizat żelatyny pochodzenia wieprzowego), glukozamina (siarczan glukozaminy), regulator kwasowości -
kwas cytrynowy , ekstrakt z imbiru, chondroityna (siarczan chondroityny), aromat czarna porzeczka (maltodekstryna, skrobia
modyfikowana E-1450, wzmacniacz smaku - glikol propylenowy E-1520, ekstrakt a imbiru, chondroityna (siarczan chondroityny),
witamina C (kwas L-askorbinowy), kwas hialuronowy, preparat barwiący czerwony (koncentrat soku buraczanego, skrobia
modyfikowana E-1450, maltodekstryna, ekstrakt z czerwonej papryki, kwas cytrynowy E-330, barwnik - alfa tokoferol E-307 , substancja
słodząca - glikozydy stewiolowe .

1 saszetka zawiera:

Hydrolizowany kolagen - 10g*
Glukozamina - 500 mg*
Ekstrakt z imbiru - 150 mg*
Chondroityna - 100 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Kwas hialuronowy - 40 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 saszetek x 11,48 g = 344,40 g

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 saszetka dziennie, najlepiej rano. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance ciepłej wody, dokładnie wymieszać i wypić.

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