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Ultraflex 60 kapsułek
 

cena: 26,41 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, stawy

Działanie ochronne, regenerujące, wspomagające,
wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent RADA SP. Z O.O. SP.J.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

-

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

ULTRAFLEX mocne stawy i kości to produkt przeznaczony dla osób dorosłych dbających o utrzymanie prawidłowej kondycji stawów i
kości, szczególnie starszych oraz aktywnie uprawiających sport, a także osób z nadwagą.

Działanie:
ULTRAFLEX mocne stawy i kości został stworzony na bazie specjalnego kompleksu UltraColl™, który zawiera składniki naturalnie
występujące w chrząstce stawowej:
Kolagen typu II w postaci łatwo przyswajalnego hydrolizatu kolagenu: Kolagen typu II to białko, które jest jednym z podstawowych
elementów budulcowych chrząstki stawowej. Ilość włókien kolagenu w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem, prowadząc m.in. do
zesztywnienia stawów
Siarczan chondroityny: Chondroityna to organiczny związek, będący jednym z głównych składników chrząstki stawowej. Odpowiada za
zmniejszanie tarcia między poszczególnymi częściami stawu, przez co chroni jego powierzchnie przed uszkodzeniem
Kwas hialuronowy w stabilnej postaci hialuronianu sodu: Kwas hialuronowy to składnik płynu stawowego, który determinuje jego
lepkość i sprężystość. Umożliwia płynny ruch poszczególnych elementów stawu, zmniejsza tarcie powierzchni i dostarcza komórkom
składników odżywczych
Mangan pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych, z których zbudowane są chrząstki
stawowe i ścięgna.

Preparat ULTRAFLEX mocne stawy i kości został wzbogacony o witaminę C, która jest niezbędna do prawidłowej produkcji kolagenu i
funkcjonowania chrząstki stawowej oraz kości. Ponadto witamina C chroni komórki organizmu, w tym komórki stawów, przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Skład:
UltraColl™ (zawiera: hydrolizat kolagenu typu II, sól sodowa siarczanu chondroityny, hialuronian sodu, glukonian manganu); składniki
otoczki: żelatyna, barwnik – dwutlenek tytanu; kwas
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L-askorbinowy (witamina C); substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Dawkowanie:
Zalecane spożycie: 1 kapsułka 2 razy dziennie, w trakcie lub po posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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