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4 Flex SPORT x 30 saszetek
 

Cena: 101,22 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
4Flex Sport to smaczny proszek w saszetkach, który stanowi suplement diety dla dorosłych. Produkt ten został opracowany, aby
uzupełnić codzienną dietę. Zawiera hydrolizat kolagenu Fortigel® oraz L-karnitynę, które w połączeniu z witaminą C tworzą unikalną
formułę.

Wskazania
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie, w tym witaminę C potrzebną do prawidłowej produkcji kolagenu.

Zalecane spożycie
Dorośli: 1 saszetka dziennie.
Zawartość saszetki rozmieszać w 1 szklance niegazowanej wody, mleka lub jogurtu.
Mieszać intensywnie do rozpuszczenia proszku.
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Zaleca się stosowanie 30 minut przed planowanym treningiem.
Dla uzyskania korzystnego efektu wynikającego z deklarowanego działania zaleca się suplementację przez co najmniej 3 miesiące.

Składniki
W preparacie 4Flex Sport zastosowano składnik Fortigel® będący hydrolizowanym kolagenem o optymalnej wielkości cząstki, co
ułatwia wchłanianie w organizmie. Zastosowana technologia produkcji pozwala na otrzymanie jednorodnych peptydów, co ułatwia
przyswajanie po przyjęciu doustnym. Każda saszetka to aż 7 g unikalnego hydrolizatu kolagenu Fortigel®. Białko przyczynia się do
wzrostu i pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej oraz zdrowych kości.

Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki. Dodatkowo w składzie
suplementu diety znajduje się także L-karnityna, czyli organiczny związek chemiczny syntetyzowany w organizmie z dwóch
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aminokwasów – lizyny i metionin. Każda saszetka 4Flex Sport zawiera 1,36 g L-karnityny pochodzącej z winianu L-karnityny.

4Flex Sport o smaku truskawkowym polecany jest jako uzupełnienie diety w szczególności osób aktywnych, uprawiających sport oraz
dbających o zdrowy styl życia. Jedno opakowanie zawiera 30 saszetek z proszkiem do rozpuszczania w wodzie, które pozwolą na
miesiąc codziennej suplementacji.
Hydrolizat kolagenu* Fortigel®, winian L-karnityny, maltodekstryna, aromat truskawkowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja
słodząca: sukraloza.

1 saszetka zawiera:

hydrolizat kolagenu Fortigel 7 g, winian L-karnityny 2 g, w tym L-karnityna 1,36 g; witamina C 20 mg (25%)

Przeciwwskazania
Preparat 4Flex Sport z kolagenem, L-karnityną i witaminą C przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią stosowanie suplementu diety powinny omówić z lekarzem.

Ważne
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożywania zawartości 1 saszetki rozpuszczonej w
wodzie dziennie.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety 4Flex Sport Kolagen + L-karnityna + Witamina C w saszetkach z proszkiem, 30 sztuk nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla dzieci.
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