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Orton Flex 30 kaps.
 

Cena: 26,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: Zakład Produkcyjny Lek-Am

ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

Orton Flex – suplement diety zawierający 6 składników dla sprawnych stawów

Orton Flex to preparat specjalnie opracowany z myślą o osobach, które chcą kompleksowo zadbać o swoje stawy. Dzięki kompozycji aż
6 składników tj.: kolagen, kwas hialuronowy, glukozamina, chondroityna, ekstrakt z imbiru oraz witamina C, Orton Flex kompleksowo
wspomaga zachowanie sprawnych stawów.

 

 

ZASTOSOWANIE:

wszystkim osobom, które chcą kompleksowo zadbać o stawy,

osobom z nadwagą,
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osobom starszym,

osobom aktywnym fizycznie, czynnie uprawiającym sport,

kobietom w okresie menopauzy.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie podczas posiłku, najlepiej rano.

 

Sk?adnik  Zawarto?? w 1 kapsu?ce %RDA*

Siarczan glukozaminy 2KCl 250 mg **

Ekstrakt z  k??cza imbiru
lekarskiego

100 mg **

Witamina C 80 mg  100%

Hydrolizowany kolagen 50 mg **

Siarczan chondroityny 50 mg **

Kwas hialuronowy 5 mg **

* RDA - zalecane dzienne spo?ycie.

** - brak ustalonej normy zalecanego dziennego spo?ycia.

 

SKŁAD:

glukozamina (siarczan glukozaminy), ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, żelatyna (kapsułka), witamina C (kwas L-askorbinowy),
hydrolizowany kolagen (hydrolizat żelatyny pochodzenia wieprzowego), chondroityna (chondroityny siarczan sodu rekina),  sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), kwas hialuronowy.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
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Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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