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NaturDay OptiFlexpain, 60 kapsułek
 

cena: 139,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent NaturDay

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Opti Flexpain to produkt skazany dla osób, które walczą z przewlekłym bólem stawów. Składniki zawarte w produkcie pomagają
utrzymać zdrowe kości oraz cały układ mięśniowo-szkieletowy.

Zawartość składników w dziennej porcji produktu- 2 kapsułki:

Wierzba biała ekstrakt - 200 mg
Kadzidłowiec indyjski ekstrakt - 200 mg
Mangostan właściwy ekstrakt - 150 mg
Małż zielonowargowy liofilizat proszek - 100 mg
Chrząstka rekina proszek - 100 mg
Kolagen ryb morskich hydrolizat, proszek - 100 mg
Imbir ekstrakt - 28 mg

Składniki:

kora wierzby białej (Salix alba Cortex) ekstrakt DER 10:1;
żywica kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata Resina) ekstrakt DER 10:1;
owocu mangostanu właściwego (Garcinia mangostana Fructus) ekstrakt DER 10:1;
małż zielonowargowy (Perna canaliculus) liofilizat proszek;
chrząstka rekina proszek;
kolagen ryb morskich proszek hydrolizat;
kłącze imbiru (Zingiber officinalis Rhizoma) ekstrakt DER 10:1;
materiał kapsułki: kapsułka wegetariańska z fikocjaniną ze spiruliny.
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Zalecane spożycie:
1-2 kapsułki dziennie, popijać wodą.
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt zawiera wiązówkę - osoby przyjmujące leki w zaburzeniach krzepliwości krwi powinny skonsultować się z lekarzem. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych.
Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących .

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu nienasłonecznionym, niedostępnym dla małych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

NaturDay S.A.
41-500 Chorzów,
ul. Juliana Grządziela 24

Gwarancja Jakości. Sprawdzona Marka - NaturDay

Produkty NaturDay to 100% naturalnych ekstraktów roślinnych bez jakichkolwiek wypełniaczy - to podstawowa wartość, jaką fitoterapia
postawiła sobie na drodze do budowania najlepszych produktów dla zdrowia Natur Day. Najwyższej jakości syropy naturalne i kapsułki
kompozycji ekstraktów roślinnych. Czystość farmaceutyczna. GMP. HACCP.
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