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Proflexin x30 saszetek
 

Cena: 63,78 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Solinea

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

dzika róża, imbir, kadzidłowiec, kolagen,
mangan, miedź, witamina C, witamina D

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Proflexin to suplement diety zawierający kolagen, wzbogacony w witaminy C i D, minerały: mangan i miedźoraz naturalne ekstrakty – z
korzenia imbiru, Boswellia serrata (kadzidłowiec indyjski) oraz owoców dzikiej róży.

zawiera kolagen czyli białko stanowiące składnik chrząstki.
białko przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.
witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki.
witamina D3 i mangan pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Dodatkowo witamina D3 pomaga w prawidłowym
funkcjonowaniu pracy mięśni, a mangan wspomaga prawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej.
miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
dzika róża to cenne źródło witaminy C, a imbir bogaty w polifenole i olejki eteryczne.
ekstrakt z Boswellia serrata zawarty w preparacie to źródło kwasów boswelinowych.

Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki

hydrolizat kolagenu, aromat, ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z owoców dzikiej róży, substancja słodząca: sukraloza,
ekstrakt z korzenia imbiru, witamina D (cholekalcyferol), glukonian miedzi II (miedź), siarczan manganu (mangan).

 

Składniki w dziennej porcji preparatu 1 saszetka  %  RWS*
hydrolizat kolagenu 10 g -
witamina C 80 mg 100%
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ekstrakt z korzenia imbiru 25 mg -
witamina D (cholekalcyferol) 20 mcg 400%
miedź 500 mcg 50%
mangan 1 mg 50 %
ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego 200 mg  -
ekstrakt z owoców dzikiej róży 50 mg -

 

RWS - referencyjna wartość spożycia.

Właściwości składników

Składniki suplementu diety wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu kostno-stawowego.

Preparat polecany osobom:

pragnącym utrzymać prawidłową kondycję układu kostno-chrzęstnego
narażonym na przeciążenia stawów
w okresach aktywności fizycznej
starszym

Zalecane dzienne spożycie

1 saszetka dziennie.

Zawartość saszetki rozpuścić w 0,5 - 1 szklanki wody. Mieszać dokładnie do rozpuszczenia proszku. Spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu.
Zaleca się regularne stosowanie przez dłuższy czas (minimum 3 miesiące).

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować
się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

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:

Solinea Sp.z.o.o Sp.K.
Elizówka 65, Hala I
21-003 Ciecierzyn
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