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FLEXUS 30 kapsułki
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Producent VALENTIS POLSKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

FLEXUS 30 kapsułki

 

Wskazania

·         choroba zwyrodnieniowa stawów

·         profilaktyka i regeneracja chrząstki stawowej

·         zmniejszenie dyskomfortu spowodowanego bólem

·         poprawa jakości płynu stawowego

·         poprawa funkcjonowania stawów

 

Działanie

Specjalnie opatentowana formuła BiocellCollagen II :
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·         dostarcza organizmowi substancje odżywcze, potrzebne do wytwarzania chrząstek stawowych i płynu stawowego

·         zapewnia odpowiednią lepkość płynu stawowego i odpowiedni mechanizm smarowania stawów

·         chroni zarówno nowo kształtujące się jak i stare chrząstki

 Zawarty we FLEXUSIE kwas hialuronowy, aktywuje procesy naprawcze w chrząstce stawowej i podnosi jakość płynu stawowego,
kolagen zaś poprawia sprężystość chrząstki i zwiększa jej odporność na obciążanie.

·         KOLAGEN TYPU II  chroni stawy przed nadmiernym obciążeniem zwiększa ich sprężystość, stymuluje biosyntezę tkanki chrzęstnej w
chondrocytach

·         CHONDROITYNA  działa chrząstkotwórczo, zapewnia amortyzację w stawach przy dużych obciążeniach, odgrywa kluczową rolę w
wytwarzaniu proteoglikanów Chondroityna + glukozamina = zwiększenie odporności na mikrouszkodzenia

·         GLUKOZAMINA stymuluje syntezę kolagenu poprawia ruchomość i elastyczność stawów, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo

·         KWAS HIALURONOWY  zwiększa lepkość płynu stawowego, zwiększa przenikanie substancji odżywczych do chrząstki, a także
umożliwia poślizg w stawach

 

Sposób użycia

W profilaktyce i dla odbudowy chrząstki stawowej, należy stosować dwie tabletki dziennie jednorazowo przez okres trzech miesięcy. Aby
spowolnić degenerację chrząstki i odbudować zniszczone struktury konieczne jest zastosowanie pełnej kuracji FLEXUSEM. 1 x 2 tabletki
przez 3 miesiące

 

Skład

FLEXUS zawiera 500 mg kompleksu BiocellCollagen II- opatentowaną kompozycję naturalnych substancji nowej generacji która zawiera
:

·         hydrolizowany kolagen typu II 313,5 mg

·         siarczan chondroityny 100 mg

·         kwas hialuronowy 50 mg

·         siarczan glukozaminy 19 mg

·         białka macierzy chrząstki, siarczan keratyny i inne proteoglikany 17,5 mg
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