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4 Flex kolagen x30 saszetek + 10 saszetek GRATIS
 

Cena: 79,45 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Valeant

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

kolagen

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Kolagen nowej generacji

Zawiera Fortigel® - kolagen naturalnego pochodzenia
Kolagen to białko, które stanowi budulec macierzy chrząstki (95%)
Białko w postaci peptydów pomaga utrzymać zdrowe kości, wspiera wzrost i utrzymanie masy mięśniowej.

4Flex suplement diety to łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu (Fortigel®) naturalnego pochodzenia w formie saszetek z proszkiem.

Każda saszetka to aż 10 g unikalnego hydrolizatu kolagenu – Fortigel®
Wyjątkowa, zhydrolizowana forma cząsteczki Fortigel® ma optymalną wielkość, co ułatwia wchłanianie

Stosuj 4Flex przez co najmniej trzy miesiące.

Proszek w poręcznej saszetce do rozpuszczania w wodzie, mleku lub jogurcie

Składniki w 1 saszetce:

10 g hydrolizatu kolagenu Fortigel®

Dla kogo:

Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie
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zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Zalecane spożycie:

1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki rozmieszać w 1 szklance niegazowanej wody, mleka lub jogurtu. Mieszać intensywnie do
rozpuszczenia proszku. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą produktu. Zaleca się
regularne stosowanie przez dłuższy czas (minimum 3 miesiące). Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Valeant Pharma Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów
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