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4 FLEX PROSZEK, 30 SASZETEK + 10 SASZETEK GRATIS
 

Cena: 51,25 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz. (+10 gratis)

Postać prosz.do sp.rozt.doust.

Producent VALEANT SP. Z O.O. SP.J.

Opis produktu
 

4 FLEX PROSZEK, 30 SASZETEK + 10 SASZETEK GRATIS

**Opis produktu:**

4Flex suplement diety to łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu (Fortigel®) naturalnego pochodzenia i witamina C.

**Składniki:**

hydrolizat kolagenu* Fortigel®, kwas L-askorbinowy (witamina C).
* kolagen pochodzenia wołowego (B) lub wieprzowego (P)-patrz ostatni znak numeru partii

Wartość odżywcza
100 g
Wartość energetyczna 1530 kJ / 360 kcal
Białko: 90 g
Węglowodany: 0 g
Tłuszcz, w tym: 0 g
Sól: 0 g
Witamina C: 199,6 mg (249,5%)*
 * referencyjna wartość spożycia

**Działanie:**

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

**Wielkość opakowania:**

30 saszetek + 10 saszetek gratis

**Przeciwwskazania:**

Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

**Producent:**

ICN POLFA RZESZOW 
Przemysłowa 2 
Rzeszów

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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