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Flexus, kapsułki na stawy, 30 szt
 

Cena: 65,69 zł

Opis słownikowy

Marka Flexus

Postać kapsułki

Producent Valentis

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chondroityna, Kolagen, Kwas hialuronowy, 
Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Flexus, kapsułki na stawy, 30 szt

Flexus to preparat o specjalnie opatentowanej formule BiocellCollagen II, dzięki której dostarcza organizmowi substancje odżywcze,
potrzebne do wytwarzania chrząstek stawowych i płynu stawowego. Zapewnia odpowiednią lepkość płynu stawowego i odpowiedni
mechanizm smarowania stawów oraz chroni zarówno nowo kształtujące się jak i stare chrząstki. Aktywny kompleks Biocell Collagen
II®, to specjalny, częściowo hydrolizowany kolagen typu II. Został on po raz pierwszy wprowadzony w Stanach Zjednoczonych w 1997 r.
Wszystkie substancje zawarte w kompleksie Biocell Collagen II są specjalnie przetworzone ze związków o małej masie cząsteczkowej, w
celu właściwego wchłaniania. Substancja czynna suplementu diety Flexus, Biocell Collagen II® zawiera pełen zestaw materiałów
niezbędnych do regeneracji stawów: hydrolizowany kolagen typu II, kwas hialuronowysiarczan chondroityny, siarczan glukozaminy oraz
białka macierzy chrząstki. Biocell Collagen II® wykazuje podwójne działanie: dostarcza substancji niezbędnych do wytwarzania
międzykomórkowej tkanki chrzęstnej oraz utrzymuje lepkość płynu stawowego, w celu ochrony zarówno nowych jak i starych chrząstek.
Ponadto, składniki suplementu diety Flexus o zmniejszonej masie cząsteczkowej, aktywują komórki chrząstek stawowych. Ponieważ
podstawa chrząstek stawowych (sieć kolagenowa) rozkłada się, kolagen typu II pomaga ją wzmocnić, zaś następnie, podstawa zostaje
uzupełniona kwasem hialuronowym, glukozaminą i chondroityną. Ponadto, kwas hialuronowy pomaga w regulacji mechanizmu
smarowania stawów: utrzymuje wymaganą lepkość płynu stawowego oraz zapewnia mniejsze tarcie powierzchni chrząstek stawowych.
Składniki suplementu diety Flexus są pochodzenia naturalnego i działają synergiczne: uzupełniają się i wzmacniają nawzajem, dzięki
czemu efekt jest szybszy i bardziej niezawodny. Flexus oprócz glukozaminy i chondroityny, które występują w większości preparatów
zawiera kwas hialuronowy i kolagen typu II. Zawarty w produkcie Flexus kwas hialuronowy, aktywuje procesy naprawcze w chrząstce
stawowej i podnosi jakość płynu stawowego, kolagen zaś poprawia sprężystość chrząstki i zwiększa jej odporność na obciążanie.
Zwiększa lepkość płynu stawowego, zwiększa przenikanie substancji odżywczych do chrząstki, a także umożliwia poślizg w stawach.
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. Glukozamina stymuluje syntezę kolagenu poprawia ruchomość i elastyczność stawów, działa
przeciwzapalnie i przeciwbólowo.
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Skład Flexus, kapsułki na stawy, 30 szt

BioCell Collagen, otoczka kapsułki (żelatyna, barwnik - dwutlenek tytanu), substancje przeciwzbrylające — węglan wapnia i siarczan
wapnia, kwas L-askorbinowy, (witamina C), substancje przeciwzbrylające — sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu.

1 kapsułka zawiera 500mg kompleksu Biocell Collagen — opatentowaną kompozycję naturalnych substancji nowej generacji, która
zawiera:

300 mg hydrolizowanego kolagenu typu II
100 mg siarczanu chondroityny
50 mg kwasu hialuronowego
80 mg Witamina C (100% RWS*)
30 mg innych proteoglikanów
*RWS — referencyjna wartość spożycia.

Dawkowanie Flexus, kapsułki na stawy, 30 szt

Flexus należy spożywać w ilości 2 tabletek dziennie popijając szklanką wody. 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 pełnego cyklu.

Informacje dodatkowe Flexus, kapsułki na stawy, 30 szt

Należy stosować ostrożnie w przypadku predyspozycji do tworzenia kamieni nerkowych lub u osób chorujących na kamicę nerkową.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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