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4 FLEX 30 saszetek, kolagen, zdrowe kości
 

Cena: 68,90 PLN

Opis słownikowy

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

 

zawiera kolagen FORTIGEL®,
który wchłania się aż w 95%i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej

Czy wiesz, że…

Co wyróżnia 4Flex?

4Flex polecany…

Szczegóły produktu
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Czy wiesz, że... 

Kolagen jest białkiem, z którego zbudowane są włókna skóry, ścięgien, kości, chrząstka i pozostałe tkanki łączne.

 

Kolagen jest najważniejszym białkiem w organizmie ludzkim, stanowi ponad 30% masy wszystkich białek.

 

 

 

Kolagen FORTIGEL® - główny składnik 4Flex 

 

FORTIGEL® to hydrolizat kolagenu pozyskiwany ze skór wieprzowych lub wołowych w procesie denaturacji i hydrolizy.

Denaturacja to rozerwanie wiązań wodorowych w strukturze białka i rozdzielenie łańcuchów białkowych z poskręcanych do prostych, nie
połączonych.

Hydroliza to rozkład cząsteczki na mniejsze molekuły w środowisku wodnym. W jej wyniku powstaje FORTIGEL®, wysokiej jakości
oczyszczony, bezwonny hydrolizat kolagenu.

 

 

Co wyróżnia 4Flex? 

4Flex jako jedyny na polskim rynku zawiera kolagen FORTIGEL® pozyskiwany ze skór wieprzowych i wołowych
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Aż 95% cząsteczek kolagenu szybko się wchłania i gromadzi się głównie w tkance chrzęstnej

Działanie FORTIGEL® potwierdzone dowodami naukowymi

Wysoka dawka kolagenu – 10 g w saszetce 4Flex

4Flex to wartościowy numer 1 w kategorii preparatów na stawy z kolagenem*

* Źródło – dane IMS Pharmascope, MAT.05.2019, sprzedaż wartościowa.

 

4Flex polecany dla osób: 

po kontuzjach,urazach stawów

z przeciążonymi stawamiz powodu nadwagi

z degeneracją i ubytkamichrząstki stawowej
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dla sportowcówwyczynowych

przechodzącychrehabilitację

dla sportowcówamatorów

 

 

Zobacz również pozostałe warianty 4Flex: 

  

4Flex o smaku czarnej porzeczki

SPRAWDŹ

  

4Flex Sport

SPRAWDŹ

  

4Flex Silver

SPRAWDŹ
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Szczegóły produktu 

 

Skład Stosowanie Inne informacje Opakowanie 
SKŁAD: 

Skład w 1 saszetce: hydrolizat kolagenu Fortigel® 10 g.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 g 10,02 g (zalecana dzienna porcja)

Wartość energetyczna 1530 kJ/360 kcal 153 kJ/36 kcal

Białko 90 g 9 g

WęglowodanyW tym cukry 0 g0 g 0 g0 g

TłuszczW tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g0 g 0 g0 g

Sól 0 g 0 g

Witamina C 199,6 mg (249,5% RWS*) 20 mg (25% RWS*)

*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

4Flex 30 saszetek:

zawiera kolagen Fortigel ®

kolagen to białko, które stanowi budulec macierzy chrząstki (95%),

białko w postaci peptydów pomaga utrzymać zdrowe kości, wspiera wzrost i utrzymanie masy mięśniowej,

witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki.

4Flex suplement diety to łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu Fortigel® w formie saszetek z proszkiem. Każda saszetka to aż 10 g
unikalnego hydrolizatu kolagenu – Fortigel®. Wyjątkowa, zhydrolizowana forma cząsteczki Fortigel® ma optymalną wielkość, co ułatwia
wchłanianie.

STOSOWANIE: 

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).Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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INNE INFORMACJE: 

Dla kogo? Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są
niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

OPAKOWANIE: 

Każde opakowanie zawiera: 30 saszetek na 30 dni stosowania.

Skład

Skład w 1 saszetce: hydrolizat kolagenu Fortigel® 10 g.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA 100 g 10,02 g (zalecana dzienna porcja)

Wartość energetyczna 1530 kJ/360 kcal 153 kJ/36 kcal

Białko 90 g 9 g

WęglowodanyW tym cukry 0 g0 g 0 g0 g

TłuszczW tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g0 g 0 g0 g

Sól 0 g 0 g

Witamina C 199,6 mg (249,5% RWS*) 20 mg (25% RWS*)

*RWS - Referencyjne Wartości Spożycia

4Flex 30 saszetek:

zawiera kolagen Fortigel ®

kolagen to białko, które stanowi budulec macierzy chrząstki (95%),

białko w postaci peptydów pomaga utrzymać zdrowe kości, wspiera wzrost i utrzymanie masy mięśniowej,

witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki.

4Flex suplement diety to łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu Fortigel® w formie saszetek z proszkiem. Każda saszetka to aż 10 g
unikalnego hydrolizatu kolagenu – Fortigel®. Wyjątkowa, zhydrolizowana forma cząsteczki Fortigel® ma optymalną wielkość, co ułatwia
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wchłanianie.

Stosowanie

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).Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Inne informacje

Dla kogo? Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Suplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są
niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie

15 kapsułek

 

Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zrównoważonej diety. Prowadzenie zdrowego trybu
życia i stosowanie zróżnicowanej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

4Fl-PL-1908-012
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Galeria
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