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Flexaslimin proszek do sporządzania roztworu, 30 sasz.
 

Cena: 44,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.do sporz.roztw.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Flexaslimin to preparat, którego składniki wspierają zdrowe stawy i redukowanie masy ciała. 

Produkt zawiera glukozaminę, hydrolizat białek kolagenowych, kwas hialuronowy oraz wyciąg z żywicy kadzidłowca, który wspiera
utrzymanie zdrowych stawów. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom, takim jak proszek z owoców opuncji figowej i wyciąg z
owoców gorzkiej pomarańczy suplement pomaga również w zachowaniu prawidłowej masy ciała.

Skład:
siarczan glukozaminy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, naturalny aromat cytrynowy, hydrolizat białek kolagenowych (dwutlenek
siarki i siarczyny w stężeniu powyżej 10 mg/kg), wyciąg z żywicy kadzidłowca, proszek z owoców opuncji �figowej, wyciąg z gorzkiej
pomarańczy, kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, kwas hialuronowy, substancja słodząca: sukraloza, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, barwik: żółcień chinolinowa.

Żółcień chinolinowa może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Zawartość w 1 saszetce:
Siarczan glukozaminy 2KCl - 1500mg,
   w tym glukozamina - 887,67 mg
Witamina C - 37 mg (46%*)
Cynk - 4,5 mg (45%*)
Kwas hialuronowy - 15 mg
Wyciąg z żywicy kadzidłowca - 60mg,
   w tym kwas bosweliowy - 36 mg
Hydrolizat białek kolagenowych - 75 mg
Proszek z owoców opuncji figowej - 60 mg
Wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy - 60mg,
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  w tym p-synefryna - 3,6 mg 

* % referencyjnej wartości spożycia

Zalecane dzienne spożycie:
Dorośli: zawartość 1 saszetki rozpuścić w około pół szklanki wody (125 ml). 

Przyjmować raz na dobę z posiłkiem

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować u osób chorujących na kamicę nerkową lub mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Opakowanie: 30 saszetek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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