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OLIMP Flexagen Forte, 60 tabletek
 

cena: 52,36 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, stawy

Działanie regenerujące, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać tabletka

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

chondroityna, glukozamina, imbir,
kadzidłowiec (boswelia serrata), kolagen,
kwas hialuronowy, mangan, miedź, witamina
C

Opis produktu
 

Opis
Olimp Flexagen Forte - suplement diety, zawierający składniki, które wspierają funkcjonowanie stawów (chrząstki stawowej), kości.
Produkt dla osób dorosłych, szczególnie aktywnych fizycznie oraz dla osób w podeszłym wieku.

Składniki
hydrolizat kolegenu (w tym: kolagen typ II, siarczan chondroityny), substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; siarczan
glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), ekstrakt Boswellia serrata, kwas L-askorbinowy – witamina C, ekstrakt imbiru (Zingiber officinale L.),
składniki glazurujące – hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy; substancje przeciwzbrylające - stearynian magnezu,
dwutlenek krzemu; hialuronian sodu, diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), natywna forma kolagenu typ II,
diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®).

Masa netto
54 g

Właściwości składników
Glukozamina to składnik m.in. tkanki łącznej i glikozaminoglukanów.
Kolagen typu II obecny w produkcie w postaci zhrydrolizowanej i natywnej. Jeden z głównych elementów chrząstki stawowej.
Witamina C bierze udział m.in. w procesie produkcji kolagenu, wspiera również kondycję stawów.
Witamina C i mangan wspomagają ochronę tkanek i komórek przed tzw. stresem oksydacyjnym.
Miedź i mangan to minerały, które biorą udział w procesie syntezy tkanki łącznej oraz wspomagają jej funkcjonowanie.
Ekstrakty roślinne wspomagają m.in. przez wpływ na ruchliwość stawu (imbir) i jego elastyczność (Boswellia serrata).

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2 tabletki, popijając dużą ilością wody.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
W przypadku cukrzycy, w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieci i młodzieży, osób z upośledzoną tolerancją glukozy, ryzykiem chorób
układu sercowo-naczyniowego oraz w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych, stosowanie preparatu należy skonsultować z
lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES
Nagawczyna 109 c
Dębica
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