
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

4Flex, 30 saszetek kolagen witamina C stawy
 

cena: 64,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Saszetki

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie stawy

Opis produktu
 

Czym jest 4Flex?
4Flex jest suplementem diety zawierającym łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu Fortigel w formie saszetek z proszkiem. W skład
preparatu na stawy 4Flex wchodzi także witamina C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania chrząstki.

Kolagen na stawy 4Flex przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych. Składniki tego suplementu diety wspomagają funkcjonowanie
stawów, kości i mięśni:

każda saszetka zawiera aż 10 g hydrolizatu kolagenu - Fortigel

zhydrolizowana forma cząsteczki kolagenu Fortigel ma optymalną wielkość, co zapewnia jego dobre wchłanianie i przyswajanie

białko pomaga utrzymać zdrowe kości, wspiera wzrost i utrzymanie masy mięśniowej

proszek w poręcznej saszetce do rozpuszczania w wodzie, mleku lub jogurcie.

4Flex - zalecana do spożycia dzienna porcja
Zalecane spożycie: 1 saszetka dziennie.

Zawartość saszetki 4Flex rozmieszać w 1 szklance niegazowanej wody, mleka lub jogurtu i wymieszać intensywnie do rozpuszczenia
proszku. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą produktu. Zaleca się regularne
stosowanie produktu przez dłuższy czas (minimum 3 miesiące).

Składniki 4Flex
1 saszetka 4Flex zawiera:

%RWS
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Hydrolizat kolagenu Fortigel

10 g

-

Witamina C

20 g

25%

*%RWS- Referencyjne Wartości Spożycia

Wartość odżywcza:

100 g

10,02 g (zalecana dzienna porcja)

Wartość energetyczna

1530 kJ/360 kcal

153 kJ/36 kcal

Białko

90 g

9 g

Węglowodany

W tym cukry

0 g

0 g

0 g

0 g

Tłuszcz

W tym kwasy tłuszczowe nasycone

0 g

0 g

0 g

0 g

Sól
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 0 g

0 g

Składniki: hydrolizat kolagenu Fortigel (kolagen pochodzenia wołowego (B) lub wieprzowego (P)), kwas L-askorbinowy (witamina C).

Uwagi do stosowania
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Nie stosować przez kobiety w ciąży oraz karmiących piersią.
Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Zawartość:

30 saszetek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: VITADIRECT

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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