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Ortopedina flex x 30 sasz
 

Cena: 33,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent NOMINO HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
siarczan glukozaminy 2KCl, sacharoza, hydrolizowany kolagen, regulator kwasowości - kwas cytrynowy bezwodny , aromat cytrynowy i
pomarańczowy, kwas hialuronowy, kwas L-askorbinowy

Zawartość w 1 saszetce:

Siarczan glukozaminy 2KCl - 500 mg*
w tym glukozamina - 375 mg*

Hydrolizowany kolagen - 225 mg*
Kwas hialuronowy - 40 mg*
Witamina C - 20 mg (25% RWS)

RWS - referencyjna wartość spożywcza

Masa netto
Zawartość: 30 saszetek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Ortopedina FLEX ® to suplement diety w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego, polecany dla osób, u których może
dochodzić do nadmiernego obciążania stawów np. w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego lub nadmiernej masy ciała.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią możliwość stosowania
preparatu należy skonsultować z lekarzem.

Stosowanie
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Zalecana do spożycia porcja preparatu to 1-2 saszetki dziennie. Zawartość saszetki należy wysypać i rozpuścić w 3/4 szklanki wody,
następnie wypić. Preparat można przyjmować o dowolnej porze, na czczo i wraz z pożywieniem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25oC), w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu. Chronić przed
światłem i wilgocią.

Producent
Wyprodukowano w Polsce, przez Zakłady Farmaceutyczne MEDICOFARMA S.A. w Radomiu
Dla: Nomino Healthcare Sp. z o. o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Dystrybutor: Vitama S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

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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