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Olimp Flexagen o smaku malinowym 30 sasz.
 

Cena: 146,86 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent OLIMP LABORATORIES

Opakowanie 30 sasz.

Postać proszek

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 83% hydrolizat kolagenu, 9,7% kompleks soli mineralnych (Calci-K, Albion): cytrynianu wapnia, soli wapniowej kwasu
ortofosforowego, cytrynianu potasu, soli potasowej kwasu ortofosforowego; kwas jabłkowy - regulator kwasowości, 1,8% weglan
magnezu, aromaty, sukraloza, acesulfam K - substancje słodzące, natywna forma kolagenu typ II, 0,1% witaminy (kwas L-askorbinowy -
wit. C, chlorowodorek pirydoksyny - wit. B6), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu, Albion), diglicynian miedzi (chelat
aminokwasowy miedzi, Albion), barwnik: ryboflawina (dla smaku cytrynowego), beta karoten (dla smaku pomarańczowego), koszenila
(dla smaku malinowego).  Wskazania Działanie Flexagen to jedyny preparat na rynku zwierający 2 formy kolagenu: natywny kolagen
typu II i hydrolizat kolagenu wzbogacony dodatkowo w witaminy: C , B6 i aż 5 minerałow: wapń, fosfor, magnez, mangan oraz miedź.
Odpowiednio dobrany, najbogatszy skład preparatu zapewnia kompleksowe działanie produktu w kierunku: - Odtwarzania chrząstki -
Nadania cech elastyczności i sprężystości elementow stawowych tj. ścięgna, więzadła, kości -Uzupełnienia składnikow mineralnych
(wapń, fosfor), istotne dla budowy i funkcji kości (np. wytrzymałość i odporność na urazy) - Wspomagania naturalnej syntezy białek
kolagenowych - Utrzymania prawidłowej budowy tkanki łącznej - Dodatkowe korzyści w kierunku utrzymania prawidłowej budowy i
funkcjonowania włosow, skory, paznokci - Bezpieczny w stosowaniu - Zawiera naturalne barwniki - Wyśmienity malinowy smak  
Dawkowanie Sposob użycia: Raz dziennie 1 saszetka (12 g) proszku rozpuścić w 150 ml przegotowanej wody.  Uwaga Kobiety w ciąży i
matki karmiące decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.  Informacja  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji
do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zrożnicowanej diety. Zalecany jest zrownoważony
sposob żywienia i zdrowy tryb życia.  
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