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4 Flex Silver x 30 saszetek
 

Cena: 78,03 zł

Opis słownikowy

Część ciała Kolana

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka 4 FLEX

Opakowanie 30 saszetek

Postać Proszek

Producent LABORATOIRE CHAUVIN

Przeznaczenie Stawy

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety 4 Flex Silver składa się z hydrolizatu kolagenu Fortigel, wapnia i witaminy D. Dzięki białku zawartemu w nim, produkt ten
wspiera zdrowie kości oraz wzrost i utrzymanie masy mięśniowej. Wapń jest niezbędny dla utrzymania prawidłowego stanu kości i
poprawnego funkcjonowania mięśni, a witamina D pomaga wchłaniać wapń oraz utrzymywać jego właściwy poziom we krwi, co sprzyja
zdrowiu kości i poprawnemu funkcjonowaniu mięśni.

Wskazania
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie
1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki rozmieszać w 1 szklance niegazowanej wody. Mieszać intensywnie do rozpuszczenia proszku.
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Składniki
Hydrolizat kolagenu* Fortigel, mleczan wapnia (wapń), glukoza, cholekalcyferol (witamina D), aromat pomarańczowy, barwnik: karoteny.

*kolagen pochodzenia wołowego (B) lub wieprzowego (P) - ostatni znak numeru partii.

1 saszetka zawiera: hydrolizat kolagenu 5g, wapń 124,4mg (15,6%)*, witamina D 3,9mcg (78%)*.

Przeciwwskazania
Nie stosować, jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Ważne
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Zawiera cukier.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci.
Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.
Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą produktu i wynika z obecności witamin oraz soli mineralnych.
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