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4 FLEX SPORT 30 saszetek
 

Cena: 81,99 PLN

Opis słownikowy

Producent VITADIRECT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 
  
   

  Czy wiesz, że... Co wyróżnia 4Flex SPORT? Co zawiera 4Flex SPORT? Dla kogo 4Flex SPORT? 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 SPORT

  
   

  

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 SPORT?

  
  
  

   

  

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 – 7 g kolagenu w saszetce 4Flex i 2g winianu L-karnityny. 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 SPORT?

  
  
  
  

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

 

  
  

L-karnitynę, która dzięki swoim właściwościom:

  zwiększa siłę mięśni i wydolność organizmu  

  poprawia ogólną kondycję oraz tolerancję na wysiłek  
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  zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu podczas treningu  

  stymuluje rozpad tkanki tłuszczowej  

  przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku  

 

  
  

Witamina C - pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki

 

   

 

   

  

4Flex SPORT polecany dla osób:

  
  
  

dla sportowców wyczynowych

  

dla sportowców amatorów

  

dla dbających o zdrowy tryb życia

  

dla osób uprawiających sport
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dla osób które lubią ruch

  

dla prowadzących aktywny tryb życia

 

  
  

Jedyne i wyjątkowe na rynku połączenie kolagenu FORTIGEL® i L-karnityny dla sportowców wyczynowych i amatorów.

   

 

  
Zobacz również pozostałe warianty 4Flex:

   

4Flex®

 

4Flex® o smaku czarnej porzeczki

 

4Flex® SILVER

 

  

Szczegóły produktu 4Flex SPORT

  Skład Stosowanie Opakowanie Inne informacje 
  

Skład:

 

hydrolizat kolagenu* FORTIGEL®, winian L-karnityny, maltodekstryna, aromat truskawkowy, kwas L-askorbinowy (witamina C),
substancja słodząca: sukraloza.

 

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

 

4Flex Sport 30 saszetek to:

 

• wyjątkowe połączenie hydrolizatu kolagenu FORTIGEL®, witaminy C oraz L-karnityny, która występuje jako naturalna substancja w
naszym organizmie; 1 saszetka zawiera 7 g hydrolizatu kolagenu FORTIGEL® oraz 2 g winianu L-karnityny, co stanowi 1,36 g L-karnityny

 

• wyjątkowa, zhydrolizowana forma cząsteczki FORTIGEL® ma optymalną wielkość, co ułatwia wchłanianie

 

• białko, które przyczynia się do wzrostu i pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej oraz zdrowych kości

 

• witamina C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki

 

4Flex sport to wyjątkowe połączenie hydrolizatu kolagenu FORTIGEL®, L-karnityny i witaminy C. Białko pomaga utrzymać zdrowe kości,
wspiera wzrost i utrzymanie masy mięśniowej. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania chrząstki.

  

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 stosowanie 30 minut przed planowanym treningiem. Zaleca się regularne stosowanie przez dłuższy czas (minimum 3
miesiące). Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

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.

  

Opakowanie:
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Opakowanie zawiera: 30 saszetek x 9,42 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.

4Fl-PL-2201-090

 
Opis 

 

4 FLEX SPORT - jedyny produkt na polskim rynku zawierający bioaktywne peptydy kolagenowe FORTIGEL. Opatentowana technologia
produkcji pozwala otrzymać jednorodne, zmikronizowane molekuły o doskonałej biodostępności. Jakość i skuteczność potwierdzona
licznymi badaniami.

 

Wskazania 

4Flex sport to idealny produkt dla osób:

- aktywnych,

- uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie,

- dbających o kondycje,

- przygotowujących się do sezonowego uprawiania sporów letnich i zimowych,

- w okresie rehabilitacji ruchowej,

- obciążonych zwiększonym wysiłkiem fizycznym.

 

Profilaktyka dla każdego
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Z wiekiem poziom kolagenu obniża się u każdego z nas. Jego niedobory objawiają się nie tylko utratą elastyczności skóry czy
postępującym zwyrodnieniem chrząstki stawowej. Brak odpowiedniej ilości kolagenu wpływa na naszą witalność, samopoczucie i
komfort życia. Stosując 4Flex sport już dziś zadbasz o swoją zdrową przyszłość!

4Flex sport to doskonałe wzbogacenie diety w rekonwalescencji wszelkich dolegliwości stawowych związanych z degeneracją tkanki
chrzęstnej:

- nawykowe zwichnięcia barku,

- problemy ze stawem łokciowym zwane potocznie „łokciem tenisisty”,

- dolegliwości w obrębie stawu biodrowego,

- problemy ze stawem kolanowym: przy urazach łąkotek, zerwaniu więzadeł, po zabiegach artroskopowych,

- przeciążenia, skręcenia, zwichnięcia stawu skokowego.

 

Działanie 

4Flex sport to ultranowoczesny, naturalny i łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu (FORTIGEL®), który działa profilaktycznie oraz
regenerująco na tkankę chrzęstną. Specjalna, opatentowana technologia produkcji pozwoliła otrzymać jednorodne, zmikronizowane
cząstki kolagenowe o doskonałej biodostępności. Dzięki temu preparat zostaje wchłonięty przez organizm w formie bioaktywnych
peptydów, które docierają do naszych stawów i działają bezpośrednio na komórki chrzęstne (chondrocyty).

Wyjątkowa formuła składników aktywnych 4Flex sport wspiera kompleksowo na aparat ruchu. Korzystnie oddziałuje na tkankę
chrzęstną oraz wspomaga siłę i wydolność mięśni szkieletowych. Sprawność mięśni jest istotna dla optymalnego obciążenia stawów.

4Flex sport - niepowtarzalny preparat o kompleksowym składzie.

 

Kolagen:

- odpowiada za elastyczność stawów,

- ważny dla narządu ruchu,

- potrzebny w procesie regeneracji,

- ważny dla tolerancji przeciążeń stawów,

- istotny dla sprawności fizycznej.

 

L-karnityna:

- istotna dla ogólnej kondycji i tolerancji na wysiłek,

- warunkuje podatność na zmęczenie podczas treningu,

- bierze udział w tworzeniu masy mięśniowej,

- umożliwia spalanie tłuszczów,

- ważna w okresie regeneracji po wysiłku.
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Ważne 

Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży i matki karmiące piersią przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.

 

Sposób użycia 

1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance niegazowanej wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Zaleca się stosować 30 minut przed planowanym treningiem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

Skład 

1 saszetka zawiera:

- 7 g hydrolizatu kolagenu (FORTIGEL® - hydrolizat żelatyny pochodzenia wieprzowego),

- 2 g winian L-karnityny.

 

Produkt całkowicie naturalny i bezpieczny (bez efektów ubocznych):

- proteiny o najwyższym stopniu czystości,

- bez puryn,

- bez cholesterolu,

- bez tłuszczu,

- bez glutenu,

- niemodyfikowane genetycznie,

- jako jedyny, ma udowodnione działanie stymulujące metabolizm tkanki chrzęstnej.

 

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

Galeria
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