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ORTON FLEX 30 SASZETEK
 

cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać saszetki

Producent LEK-AM

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

ORTON FLEX jest to suplement diety przeznaczony dla osób dbających o prawidłową kondycję stawów.
Zawiera kompozycję aż 6 składników - kolagenu, glukozaminy, kwasu hialuronowego, chondroityny, witaminy C z owoców dzikiej róży i
ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, których synergistyczne działanie pomaga utrzymać elastyczne i sprawne stawy na długie lata.

kolagen hydrolizowany - podstawowe białko budulcowe, istotny składnik chrząstek, ścięgien, kości, więzadeł, nadaje tkance łącznej
sprężystość i wytrzymałość
glukozamina (siarczan) - wspomaga syntezę kolagenu
witamina C- pobudza syntezę kolagenu
chondroityna (siarczan) - wpływa na wytrzymałość, sprawność i ruchomość stawów

kwas hialuronowy- istotny składnik nawilżający, odpowiada za prawidłowy stan chrząstek stawowych oraz płynu maziowego

Zalecane dzienne spożycie:
1 saszetka dziennie, najlepiej rano. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance ciepłej wody, dokładnie wymieszać i wypić.

Składniki:
Hydrolizowany kolagen (hydrolizat żelatyny wieprzowej), siarczan glukozaminy 2KCI (ze skorupiaków), regulator kwasowości - kwas
cytrynowy, aromat czarna porzeczka, ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, sól sodowa siarczanu chondroityny (z ryb - rekina), kwas L-
askorbinowy (witamina C), kwas hialuronowy, koncentrat soku z buraka ćwikłowego, ekstrakt z czerwonej papryki, substancja słodząca -
glikozydy stewiolowe.

Składnik- zawartość w 1 saszetce:
Hydrolizowany kolagen 10 g
Siarczan glukozaminy 500 mg
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Ekstrakt z kłącza imbiru 150 mg
Siarczan chondroityny 100 mg
Witamina C 80 mg
Kwas hialuronowy 40 mg

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani aktywnego trybu życia.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego i zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
LEK-AM
Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym
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