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4 Flex x 30 saszetek
 

Cena: 80,90 zł

Opis słownikowy

Część ciała Kolana

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka 4 FLEX

Opakowanie 30 saszetek

Postać Proszek

Producent LABORATOIRE CHAUVIN

Przeznaczenie Stawy

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
4Flex to suplement diety w postaci proszku zamkniętego w saszetkach, który składa się z hydrolizatu kolagenu Fortigel oraz witaminy C.
Kolagen jest białkiem, które jest budulcem macierzy chrząstki i wpływa na wzrost oraz utrzymanie masy mięśniowej. Witamina C z kolei
wspomaga prawidłową produkcję kolagenu, co zapewnia właściwe funkcjonowanie chrząstek.

Składniki
hydrolizat kolagenu* Fortigel, kwas L-askorbinowy (witamina C).

Kolagen pochodzenia wołowego (B) lub wieprzowego (P)-patrz ostatni znak numeru partii

W 1 saszetce: hydrolizat kolagenu Fortigel 10 g.

Zalecane dzienne spożycie
1 saszetka dziennie.

Zawartość saszetki rozmieszać w 1 szklance niegazowanej wody, mleka lub jogurtu. Mieszać intensywnie do rozpuszczenia proszku.
Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Właściwości
Witamina C wpływa bezpośrednio na chondrocyty, czyli komórki chrzęstne, wspomagając syntezę kolagenu, co jest kluczowe dla
prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki. Preparat 4Flex zawiera kolagen, który wpływa na wzrost i utrzymanie masy mięśniowej
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oraz zdrowe kości. Ponadto, dzięki zawartości bioaktywnych peptydów kolagenowych, preparat jest łatwo przyswajalny i szybko dociera
do tkanki chrzęstnej. Peptydy te są wchłaniane w formie aktywnej i absorbowane przez organizm.

Ostrzeżenia
Nie należy stosować produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.

Produkt 4Flex przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem suplementu diety powinny skonsultować się z lekarzem.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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