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Proflexin x 30 sasz
 

Cena: 70,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
hydrolizat kolagenu, aromat, ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z owoców dzikiej róży, substancja słodząca: sukraloza,
ekstrakt z korzenia imbiru, witamina D (cholekalcyferol), glukonian miedzi II (miedź), siarczan manganu (mangan).

1 saszetka zawiera:

hydrolizat kolagenu: 10 g*
witamina C: 80 mg (100% RWS)
ekstrakt z korzenia imbiru: 25 mg*
witamina D (cholekalcyferol) : 20 mcg (400% RWS)
miedź : 500 mcg (50% RWS)
mangan: 1 mg (50 % RWS)
ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego: 200 mg *
ekstrakt z owoców dzikiej róży: 50 mg*

RWS- Referencyjna Wartość Spożycia
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
330,3 g (30 saszetek po 11,01 g)

Charakterystyka

Zawiera kolagen czyli białko stanowiące podstawowy składnik chrząstki.
Białko przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.
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Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki.
Witamina D3 i mangan pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Dodatkowo witamina D3 pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu pracy mięśni, a mangan wspomaga prawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej.
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
Dzika róża to cenne źródło witaminy C, a imbir bogaty jest w polifenole i olejki eteryczne.
Ekstrakt z Boswellia serrata zawarty w preparacie to źródło kwasów bosweliowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży lub karmiące
piersią.

Stosowanie
1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w 0,5 - 1 szklanki wody. Mieszać dokładnie do rozpuszczenia preparatu. Spożyć
bezpośrednio po przygotowaniu. Zaleca się regularne stosowanie przez dłuższy czas (minimum 3 miesiące). Powstająca zawiesina jest
naturalną cechą produktu.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać suchym miejscu, w temperaturze 5-25°C. Chronić od światła i bezpośredniego działania słońca.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Solinea Sp. z o.o. Sp.K
Elizówka 65, Hala 1
21-003 Ciecierzyn
Polska

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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