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FlexiStav Caps Suplement diety 40,4 g (60 sztuk)
 

Cena: 36,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND B.V.

Opis produktu
 

Wskazania
zdrowe i mocne stawy,zawiera glukozaminę i chondroitynę,kadzidłowiec indyjski wspomaga elastyczność stawów

Składniki
siarczan glukozaminy 2KCl, żelatyna wołowa, siarczan chondroityny, ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswelia serrata)
standaryzowany na 60% zawartość kwasu bosweliowego, ekstrakt z owocu awokado (Persea Gratissima) DER (4:1), kwas L-
askorbinowy (witamina C), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, błękit
brylantowy

Wartości odżywcze
Dzienna porcja (2 kapsułki): % RWS*

Siarczan glukozaminy 2KCl, w tym: 1014 mg -
- glukozamina 520 mg -
Siarczan chondroityny, w tym: 80 mg -
- chondroityna 62 mg -
Ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswelia
serrata), w tym:

40 mg -

- kwas bosweliowy 24 mg -
Ekstrakt z owocu awokado (Persea
gratissima) (4:1)

40 mg -

Witamina C 40 mg 50
* Referencyjne Wartości Spożycia

Stosowanie
Zalecane spożycie: Doustnie 2 kapsułki dziennie, popijając dużą ilością wody. W celu uzyskania korzystnego działania należy stosować
w zaleconej do spożycia dziennej porcji przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.
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Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Producent
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
40,4

Opis
FlexiStav Caps Suplement diety 40,4 g (60 sztuk)
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