
 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

  

4Flex Sport, 30 saszetek
 

cena: 86,47 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Postać saszetki

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

4Flex Sport to wyj?tkowe po??czenie ?atwo przyswajalnego hydrolizatu kolagenu Fortigel®, L- karnityny
i witaminy C. Takie po??czenie sk?adników kompleksowo wspiera prawid?owe funkcjonowanie stawów,
utrzymanie zdrowych ko?ci i mi??ni.

Suplement na stawy 4Flex Sport to idealny produkt dla osób aktywnych, uprawiaj?cych sport, jak
równie? dbaj?cych o zdrowy tryb ?ycia. Ma wygodn? form? saszetek z proszkiem, który mo?na rozpu?ci?
w wodzie, mleku lub jogurcie.

 •     Ka?da saszetka zawiera 7 g hydrolizatu kolagenu - Fortigel® i 2 g winianu L-karnityny.
•     Zhydrolizowana forma cz?steczki kolagenu Fortigel® ma optymaln? wielko??, co zapewnia jego dobre
wch?anianie i przyswajanie.
•     Bia?ko pomaga utrzyma? zdrowe ko?ci, wspiera wzrost i utrzymanie masy mi??niowe
•     Idealny preparat na stawy dla osób aktywnych.
•     Wystarczy 1 saszetka dziennie.
 
W?a?ciwo?ci:
 Suplement diety 4Flex Sport zawiera hydrolizat kolagenu Fortigel®, L-karnityn? i witamin? C. Odpowiedni
sk?ad pomaga kompleksowo zadba? o stan ko?ci, stawów i mi??ni:

 •     Kolagen to bia?ko, które wchodzi w sk?ad chrz?stki stawowej.
 •     Bia?ko pomaga utrzyma? zdrowe ko?ci, wspiera wzrost i utrzymanie masy mi??niowej.
 •     L-karnityna wyst?puje w mi??niach, jest naturalnie syntetyzowana w organizmie, ale mo?e by? regularnie
dostarczana z po?ywieniem.
 •     Witamina C pomaga w prawid?owej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia prawid?owego
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funkcjonowania chrz?stki.
 
Sk?ad:
hydrolizat kolagenu Fortigel® (kolagen pochodzenia wo?owego (B) lub wieprzowego (P)), winian L-karnityny,
maltodekstryna, aromat truskawkowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja s?odz?ca: sukraloza.

1 saszetka zawiera:
 hydrolizat kolagenu Fortigel® - 7 g; Winian L-karnityny – 2 g; Witamina C – 20 mg (25%)*

 *% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Sposób u?ycia:
 1 saszetka dziennie. Zaleca si? regularne stosowanie preparatu przez d?u?szy czas (minimum przez 3
miesi?ce).
Zawarto?? saszetki nale?y rozpu?ci? w 1 szklance niegazowanej wody, mleka lub jogurtu. Miesza?
intensywnie do rozpuszczenia si? proszku. Tworz?ca si? zawiesina jest naturaln? cech? preparatu. Produkt
nadaje si? do spo?ycia bezpo?rednio po przygotowaniu.

Nie nale?y przekracza? dziennej zalecanej porcji preparatu.

?rodki ostro?no?ci:
 • Produkt przeznaczony jest wy??cznie dla osób doros?ych.
• Kobiety w ci??y i matki karmi?ce piersi? przed zastosowaniem powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
• 4Flex Sport nale?y przechowywa? w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedost?pny dla
ma?ych dzieci.
• Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Nale?y pami?ta?, ?e podstaw?
dla zachowania dobrego stanu zdrowia s? zdrowy tryb ?ycia oraz zrównowa?ona dieta.

Producent:
 Bausch Health Poland sp. z o. o.
Ul. Przemys?owa 2
35-959 Rzeszów

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób
od?ywiania i zdrowy tryb ?ycia s? istotne dla prawid?owego funkcjonowania organizmu. Przechowywa? w
temperaturze pokojowej, w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
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