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FLEXISTAV CAPS 60 kapsułek
 

Cena: 24,30 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent APOTEX NEDERLAND BV

Opis produktu
 

FLEXISTAW CAPS, 60 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

FlexiStav Caps - suplement diety  z glukozaminą i chondroityną wspomagający prawidłowe funkcjonowanie układu kostno-stawowego
dla dorosłych kobiet i mężczyzn.

**Składniki:**

siarczan glukozaminy 2KCI; składnik otoczki: żelatyna wołowa; siarczan chondroityny wołowy; ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego
(Boswellia serrata) standaryzowany na zawartość 60% kwasu bosweliowego; ekstrakt z owocu awokado (Persea gratissima) DER (4:1);
kwas L-askorbinowy (witamina C); barwnik, składnik otoczki: dwutlenek tytanu; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; barwnik, składnik otoczki: indygotyna.
Składnik w 2 kapsułkach:
Siarczan glukozaminy 1014 mg w tym: glukozamina 520 mg
Siarczan chondroityn 80 mg w tym: chondroityna 62 mg
Ekstrakt z kadzidłowca indyjskiego (Boswellia
serrata) 40 mg w tym: kwas bosweliowy 24 mg
Ekstrakt z owocu awokado (Persea gratissima) (4:1) 40 mg
Witamina C 40 mg 50 %*
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

**Działanie:**

Kadzidłowiec indyjski wspomaga utrzymanie stawów w dobrej kondycji i wspiera elastyczność stawów.
Witamina C bierze udział w wytwarzaniu kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki stawowej. Dodatkowo
wspiera funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich.
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**Zalecane spożycie:**

Dorośli: 2 kapsułki dziennie, popijając dużą ilością wody.
W celu uzyskania korzystnego działania stosować przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

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:**

APOTEX 
Ostrobramska 95 
Warszawa

**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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