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4 Flex, 30 saszetek
 

Cena: 67,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 g

Opakowanie 30 + 10 saszetek

Postać proszek

Producent VALEANT SP. Z O.O. SP.J.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

4Flex kolagen Fortigel® + witamina C jest preparatem zawierającym w swoim składzie łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu Fortigel®
w postaci saszetek. Zhydrolizowana forma kolagenu charakteryzuje się optymalną wielkością cząstek, co istotnie usprawnia jego
wchłanianie. Bardzo istotna jest również obecność w preparacie witaminy C, który stymuluje syntezę kolagenu.

Wskazania:
4Flex kolagen Fortigel® + witamina C jest suplementem diety przeznaczonym dla osób dorosłych, które intensywnie obciążają swoje
stawy, cierpią na bóle stawów, chcą przyspieszyć proces regeneracji chrząstki stawowej po urazach, zmagają się z nadwagą, która
obciąża stawy lub też dla osób rekreacyjnie uprawiających sport i chcących zachować chrząstkę stawową w dobrej kondycji. Znajduje
też zastosowanie u osób starszych, gdyż wraz z wiekiem spada produkcja kolagenu, co może być przyczyną degeneracji chrząstki
stawowej.

Przeciwwskazania:
Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i
stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Dawkowanie:
Zaleca się spożycie zawartości 1 saszetki dziennie. Zawartość saszetki rozmieszać w 1 szklance niegazowanej wody, mleka lub jogurtu.
Mieszać intensywnie do rozpuszczenia proszku. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą
produktu. Zaleca się regularne stosowanie przez dłuższy czas (minimum 3 miesiące).

Skład:
Sk?ad w 1 saszetce: hydrolizat kolagenu Fortigel® 10 g.
WARTO?? OD?YWCZA 100 g 10,02 g (zalecana dzienna porcja)Warto?? energetyczna 1530 kJ/360 kcal 153 kJ/36 kcalBia?ko 90 g 9 gW?glowodanyW tym cukry 0 g0 g 0 g0 gT?uszczW tym kwasy t?uszczowe nasycone 0 g0 g 0 g0 gSól 0 g 0 gWitamina C 199,6 mg (249,5% RWS*) 9 mg (25% RWS)

*RWS - Referencyjne Warto?ci Spo?ycia
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