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Flexus Shots kolagen na stawy (20 fiolek po 10 ml)
 

Cena: 55,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 fiol.a 10ml

Postać płyn doustny

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Należy do linii suplementów diety marki Flexus, rekomendowanych przez lekarzy ortopedów, rehabilitacji i osteoporozy.
Pierwszy z preparatów Flexus w kapsułkach, na rynku ponad 10 lat, cieszy się zaufaniem wielu milionów pacjentów.
Flexus Shots powstał z myślą o osobach aktywnych fizycznie i sportowcach. Dzięki zawartym w nim składnikom preparat wykazuje
kompleksowe działanie na cały narząd ruchu, a szwajcarski wytwórca potwierdza jego wysoką jakość.

 Właściwości:

Flexus Shots to najbogatszy skład i największe stężenia składników.
Jeśli potrzebujesz silnego wsparcia, a nie lubisz tabletek/kapsułek to Flexus Shots jest dla Ciebie.
Witamina C
Flexus Shots zawiera witaminę C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
kości i chrząstki oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Witamina D
Dba o utrzymanie zdrowych kości i prawidłowego funkcjonowania mięśni, które stanowią stabilizację stawów.

Dawkowanie:

osoby dorosłe 1 fiolka dziennie, bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w pół szklance wody. Wstrząsnąć przed użyciem.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Przed zastosowaniem suplementu diety w ciąży lub w czasie karmienia piersią, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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W przypadku alergii na laktozę, należy podjąć środki ostrożności, a w razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

Podmiot odpowiedzialny:

Valentis Polska Spółka z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
Polska
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