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FlexiStav Caps, 60 kapsułek
 

cena: 28,11 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent APOTEX

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety FlexiStav Caps zawiera glukozamin? i chondroityn?, które wspomagaj? prawid?owe
funkcjonowanie uk?adu kostno-stawowego. Przeznaczony jest dla osób doros?ych.

Glukozamina wchodzi w sk?ad tkanki ??cznej, a tak?e bierze udzia? w syntezie proteoglikanów (substancje
budulcowe chrz?stki stawowej), co pozwala wzmocni?, a nawet zregenerowa? zmienione chorobowo stawy.

Kadzid?owiec indyjski utrzymuje prawid?owy stan stawów oraz wspomaga elastyczno?? stawów.

Witamina C pomaga w wytwarzaniu kolagenu w celu zapewnienia prawid?owego funkcjonowania chrz?stki
stawowej.

Wskazania
Stosuje si? w celu suplementacji w sk?adniki zawarte w preparacie.

Dawkowanie
Zalecana porcja: Doustnie 2 kapsu?ki dziennie, popijaj?c du?? ilo?ci? wody. W celu uzyskania korzystnego
dzia?ania nale?y stosowa? w zaleconej do spo?ycia dziennej porcji przez okres nie krótszy ni? 3 miesi?ce.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
siarczan glukozaminy 2KCl, ?elatyna wo?owa (sk?adnik otoczki), siarczan chondroityny wo?owy, ekstrakt z
kadzid?owca indyjskiego standaryzowany na zawarto?? 60% kwasu bosweliowego, ekstrakt z owocu
awokado, kwas L-askorbinowy (witamina C), dwutlenek tytanu (barwnik, sk?adnik otoczki), stearynian
magnezu (substancja przeciwzbrylaj?ca), indygotyna (barwnik, sk?adnik otoczki).
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Sk?adniki podstawowe: Dzienna porcja (2

kapsu?ki):

% ZDS*

Siarczan glukozaminy 2KCl 1014 mg -

Siarczan chondroityny 80 mg -

Ekstrakt z kadzid?owca indyjskiego, w tym: 40 mg -

Kwas bosweliowy  24 mg  

Ekstrakt z owocu awokado (4:1) 40 mg -

Witamina C 40 mg 50

       *zalecane dzienne spo?ycie

Przeciwwskazania
Nie stosowa? FlexiStav Caps w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Uwagi
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia s? wa?ne dla utrzymania prawid?owego stanu
zdrowia.

Przechowywa? w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Przechowywa? w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.

Podmiot odpowiedzialny
Apotex Polska Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 95
04-118 Warszawa
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