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4 FLEX SILVER 30 saszetek
 

Cena: 59,95 PLN

Opis słownikowy

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
  
   

  Czy wiesz, że... Co wyróżnia 4Flex SILVER? Co zawiera 4Flex SILVER? Dla kogo 4Flex SILVER? Szczegóły produktu  

  

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. 
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Kolagen FORTIGEL® – główny składnik 4Flex SILVER

  
   

  

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,
niepołączonych.

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

 

 

  

Co wyróżnia 4Flex SILVER?

  
  
  

   

  

4Flex jako jedyny na polskim rynku zawiera kolagen FORTIGEL® pozyskiwany ze skór wieprzowych i wołowych

 

  
  

   

  

95% cząsteczek kolagenu szybko się wchłania i gromadzi się głównie w tkance chrzęstnej
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Wysoka dawka kolagenu – 5 g kolagenu w saszetce 4Flex oraz wapń i witamina D. Wystarczy 1 saszetka dziennie! Opakowanie
wystarcza na 1 miesiąc stosowania.

 

  
  

   

  

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

 

*Źródło – dane IQVIA sell out rok 2021. Sprzedaż wartościowa, Rynek preparatów na stawy z kolagenem.

   

  

Co zawiera 4Flex SILVER?

  
  
  
  

Kolagen FORTIGEL®, który wchłania się w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej

 

  
  

Wapń, który jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
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Witaminę D3, która

  bierze udział w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia  

  pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi  

  wspomaga utrzymanie zdrowych kości oraz prawidłowe funkcjonowanie mięśni

 

   

 

   

  

4Flex SILVER polecany dla osób:

  
  
  

starszych wymagających suplementacji wapnia i witaminy D3  

  

potrzebujących wsparcia dla stawów

  

osób dbających o zdrowy tryb życia

  

dla osób z degeneracją i ubytkami chrząstki stawowej związanych z wiekiem

  

dla osób które lubią ruch
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dla prowadzących aktywny tryb życia

 

  
  

Połączenie kolagenu FORTIGEL® z wapniem i witaminą D3.

   

 

  
Zobacz również pozostałe warianty 4Flex:

   

4Flex®

 

4Flex® o smaku czarnej porzeczki

 

4Flex® SPORT

 

  

Szczegóły produktu 4Flex SILVER

  Skład Stosowanie Opakowanie Inne informacje 
  

Skład:

 

hydrolizat kolagenu* FORTIGEL®, mleczan wapnia (wapń), glukoza, cholekalcyferol (witamina D), aromat pomarańczowy, barwnik:
karoteny.

 

*kolagen pochodzenia wołowego (B) lub wieprzowego (P) – patrz ostatni znak numeru partii.
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*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

 

  

Stosowanie:

 

Sposób przygotowania: zawartość saszetki rozmieszać w 1 szklance niegazowanej wody. Mieszać intensywnie do rozpuszczenia
proszku. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą produktu i wynika z obecności zawartych
w nim składników.

 

Zalecana dzienna porcja: 1 saszetka. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być
spożywane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są
niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

 

Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed użyciem powinny skonsultować się
z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

 

  

 

Opakowanie zawiera: 30 saszetek x 6,3 g

  

Inne informacje:

 

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie: Bausch Health Poland sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów.

 

  
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. Przechowywać w temperaturze pokojowej,
w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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4Fl-PL-2202-099

 

 

Galeria
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