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XeniVIT NATIFLEX OSTEUM 60 kapsułek
 

Cena: 33,13 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)

Postać kaps. z rośl.celulozy

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMA NATIFLEX OSTEUM 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Natiflex Osteum to kompleksowy preparat zawierający unikalną kombinację składników pozwalających zachować zdrowe stawy i kości.

Natiflex Osteum zawiera w swoim składzie składniki występujące w tkance chrzęstnej:
francuski, naturalny hydrolizat kolagenu ze skór rybich – NatiCol®
naturalny kwas hialuronowy pozyskiwany w procesie fermentacji
siarczan chondroityny.

Dodatkowo preparat został wzbogacony o naturalne witaminy: K2-KM7 otrzymywaną
z tradycyjnego, japońskiego sfermentowanego produktu soi 0 natto, witaminę D3 pozyskiwaną z lanoliny oraz witaminę C. Witaminy D3
wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia, w wspólnie z witaminą K2-MK7 pomagają w utrzymaniu zdrowych kości, ponadto witamina
K2-MK7 wpływa na proces wbudowywania wapnia do struktur tkanki kostnej,
a witamina C wspiera prawidłową produkcję kolagenu.

**Składniki:**

Kolagen ze skór rybich (NatiCol®), składniki otoczki – hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) – kapsułka roślinna Vcaps®,
chondroityna (siarczan chondroityny), witamina C (kwas L-askorbinowy), kwas hialuronowy, substancja przeciwzbrylająca – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon 7), barwnik – dwutlenek tytanu.

**Działanie:**

Natiflex Osteum to kompleksowy preparat zawierający unikalną kombinację składników pozwalających zachować zdrowe stawy i kości.
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**Zalecane spożycie:**

2 kapsułki dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. A. Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław
NIP: 894 30 61 479

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. 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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