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FLEXAN 60 KAPSUŁEK
 

cena: 72,67 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent yango

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Flexan to unikalny, naturalny preparat stworzony z myślą o codziennej ochronie zdrowia stawów i kości. Za sprawą zawartych
składników najwyższej jakości, takich jak ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswellin Super®), ekstrakt z kurkumy (Curcumin C3
Complex®), siarczan glukozaminy oraz MSM, przyczynia się do pozytywnego oddziaływania na tkankę kostną, tkankę chrzęstną i
stawy.
Z kolei zawarty kwas hialuronowy i mangan wspierają to działanie, a dodatek piperyny(BioPerine®) pozwala na lepszą wchłanialność
składników.
Flexan to oczywisty wybór dla osób ceniących najwyższą jakość.
Zawiera formułę Boswellin Super >> 75% kwasu bosweliowego >> 30% AKBA
Zawiera formułę C3 Complex >> 95% kurkuminoidów >> 80% kurkuminy
Glukozamina + MSM + Kwas hialuronowy + Mangan + witamina D3
Dodatek piperyny (8,5mg w porcji dziennej) zapewnia optymalną przyswajalność.

Kapsułki z celulozy roślinnej, przyjazne wegetarianom i weganom.

Składniki aktywne 1kapsułka/2 kapsułki
Siarczan glukozaminy 400 mg 800 mg
MSM (metylosulfonylometan) 300 mg 600 mg
Curcumin C3 Complex® 50 mg 100 mg
w tym kurkuminoidy min. 47,5 mg 95 mg
w tym kurkumina min. 40 mg 80 mg
Boswellin® Super 40 mg 80 mg
w tym kwas bosweliowy 30 mg 60 mg
w tym AKBBA 12 mg 24 mg
Witamina C 40 mg (50%*) 80 mg (100%*)
Kwas hialuronowy 15 mg 30 mg
BioPerine® 3 mg 9 mg
w tym piperyna min. 2,85 mg 8,55 mg
Mangan (chlorek manganu) 1 mg (50%*) 2 mg (100%*)
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Witamina D3 (cholekalcyferol) 2,5 μg (50%*) 5 μg (100%*)
*% ZDS – zalecane dzienne spożycie
 dawka dzienna

Sposób użycia:

2 kapsułki dziennie.

Składniki:

siarczan glukozaminy z kukurydzy zwyczajnej Zea Mays, MSM metylosulfonylometan, suchy ekstrakt z kłącza kurkumy
Curcuma Longa standaryzowany na 95% zawartości kurkuminoidów (w tym min. 80% kurkuminy), suchy ekstrakt z żywicy kory
kadzidłowca indyjskiego Boswellia Serrata standaryzowany na min. 75% zawartości kwasów bosweliowych, w tym min. na 30%
zawartości AKBA (kwas acetylo-11-keto-beta-bosweliowy), witamina C (kwas L-askorbinowy), kwas hialuronowy, suchy ekstrakt
z czarnego pieprzu Piper Nigrum standaryzowany na 95% zawartości piperyny, chlorek manganu, cholekalcyferol, substancje
pomocnicze: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka: celuloza roślinna; barwnik: dwutlenek tytanu.

Kategoria produktu:

Suplement diety

Podmiot odpowiedzialny:

YANGO Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14
02-681 Warszawa
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