
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

FLEXUS 30 TABLETKI
 

cena: 55,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki

Producent Valentis Polska Sp. z o.o.

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Suplement diety zawierający w swoim składzie glukozaminę, chondroitynę oraz zmikronizowany kwas hialuronowy i kolagen typu II.

FLEXUS oprócz glukozaminy i chondroityny, które występują w większości preparatów zawiera zmikronizowany kwas hialuronowy i
kolagen typu II, który jako jedyny rodzaj kolagenu występuje w stawie. Zawarty we FLEXUSIE kwas hialuronowy aktywuje procesy
naprawcze w chrząstce stawowej i podnosi jakość płynu stawowego, kolagen poprawia sprężystość chrząstki i zwiększa jej odporność
na obciążanie.

Sposób użycia:

Doustnie. 2 tabletki dziennie jednorazowo, przez 3 miesiące. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę
ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu
niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Skład 1 tabletki: 
500 mg biocell Collagen II - patentowanej naturalnej substancji nowej generacji, zawierającej:
* hydrolizowany kolagen typu II oraz proteiny macierzy chrząstki - nie mniej niż 313,5 mg,
* siarczan glukozaminy, siarczan keratyny oraz inne glikozaminoglikany - nie mniej niż 186,5 mg, z tego:
* siarczan chondroityny - nie mniej niż 100 mg,
* kwas hialuronowy - nie mniej niż 50 mg.

Substancje dodatkowe: 
stabilizator - fosforan diwapniowy, substancje przeciwzbrylające - celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu uwodniony, stearynian
magnezu roślinny, emulgatory - hydroksypropyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza, kwas stearynowy.
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Producent:
VALENTIS
Szwajcaria
Agno-Lugano

Dystrybutor:
VALENTIS POLSKA Sp. z o.o.
Krakowiaków 50
Warszawa
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