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Olimp Flexagen sm.malinowy x 30 sasz.
 

Cena: 101,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka 12 g

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.

Producent OLIMP LABORATORIES

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Flexagen, stanowi uzupełnienie codziennej diety w kolagen. Przyjmowanie preparatu Flexagen,
wspomaga funkcjonowanie narządu ruchu i wpływa korzystnie na stan chrząstki stawowej, ścięgien i
kości oraz stymuluje naturalną syntezę kolagenu.

 

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% węglan 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). 

 

Informacja ?ywieniowa 1 porcja (12g + 150ml wody)
Hydrolizat kolagenu 10 g
Natywny kolagen typu II 5 mg
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Witaminy i sk?adniki mineralne:  
Witamina C 12 mg (15%*)
Witamina B6 0,21 mg (15%*)
Wap? (z Calci-K™, Albion) 210 mg (26,25%*)
Fosfor (z Calci-K™, Albion) 105 mg (15%*)
Magnez 56,25 mg (15%*)
Mangan (z chelatu aminokwasowego Albion®) 300 mcg (15%*)
Mied? (z chelatu aminokwasowego Albion®) 150 mcg (15%*)

* Zalecane Dzienne Spożycie

 

Działanie:
Flexagen, w wygodnych do użycia, jednorazowych saszetkach, które zawierają optymalną dawkę
kolagenu w dwóch formach: natywny kolagen typu II i hydrolizat kolagenu. Preparat został dodatkowo
wzbogacony  w cenne dla zdrowia i kondycji układu ruchu witaminy: C, B6 i minerały: wapń, fosfor,
magnez, mangan oraz miedź. Flexagen wspomaga naturalne procesy odtwarzania chrząstki, nadaje
elastyczność i sprężystość elementom stawowym: ścięgnom, więzadłom, kościom. Regularne
przyjmowanie Flexagenu, wpływa na większą wytrzymałość kości i odporność na urazy. Dodatkowe
Flexagen, niesie także korzyści w kierunku utrzymania prawidłowej budowy i funkcjonowania włosów,
skóry i paznokci. Preparat jest zupełnie bezpieczny w stosowaniu, zawiera naturalne barwniki i
malinowy smak

Zastosowanie:
Flexagen, zawiera 2 formy kolagenu i polecany jest w szczególności osobom: w średnim i starszym
wieku, u których doszło do nadmiernego zużycia elementów kostno-stawowych, wykonującym ciężką
pracę fizyczną obciążającą stawy oraz uprawiającym sport, osobom z  nadwagą, kobietom w okresie
menopauzy, osobom po urazach i kontuzjach w obrębie narządu ruchu (złamania, uszkodzenia
ścięgien, mikrourazy).

Sposób użycia:
Raz dziennie 1 saszetka (12 g) proszku rozpuścić w 150 ml przegotowanej wody. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie mozże być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia. Uwaga: Kobiety w ciąży i matki karmiące decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z
lekarzem.

 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i
przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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