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Orton Flex, saszetki, 30 szt
 

Cena: 35,89 zł

Opis słownikowy

Marka Orton Flex

Postać saszetki

Producent Lek-Am

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chondroityna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Orton Flex, saszetki, 30 szt

Proszek Orton Flex to suplement diety, który korzystnie wpływa na wytrzymałość i sprawność stawów. Zawiera składniki, które
pomagają utrzymać ich elastyczność. Jest zalecany przy nadwadze oraz kobietom w okresie menopauzy, osobom starszym i aktywnym
fizycznie.

Skład Orton Flex, saszetki, 30 szt

Hydrolizowany kolagen (hydrolizat ?elatyny wieprzowej), siarczan glukozaminy 2KCI

(ze skorupiaków), regulator kwasowo?ci - kwas cytrynowy, aromat czarna porzeczka,

ekstrakt z k??cza imbiru lekarskiego, sól sodowa siarczanu chondroityny (z ryb -

rekina), kwas L-askorbinowy (witamina C), kwas hialuronowy, koncentrat soku z

buraka ?wik?owego, ekstrakt z czerwonej papryki, substancja s?odz?ca - glikozydy

stewiolowe.
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Sk?adnik Zawarto?? w 1 saszetce % RDA*
Hydrolizowany kolagen 10 g -

Siarczan glukozaminy 500 mg -

Ekstrakt z k??cza

imbiru lekarskiego

150 mg -

Siarczan chondroityny 100 mg -

Witamina C 80 mg 100 %

Kwas hialuronowy 40 mg -

* % RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Działanie Orton Flex, saszetki, 30 szt

Orton Flex to preparat, który wspomaga proces regeneracji tkanki chrzęstnej. Został opracowany z myślą o osobach aktywnych,
regularnie uprawiających sport i narażonych na kontuzje. Dedykowany jest także osobom starszym oraz tym, którzy zmagają się z
nadwagą. W każdym z tych przypadków stawy wystawione są na ryzyko bolesnych urazów np. ze względu na przeciążenia lub zbyt małą
ilość płynu maziowego. Aby temu zapobiec, Orton Flex pomaga utrzymać prawidłową gęstość płynu stawowego oraz nieustannie
stymuluje syntezę tkanek. Preparat ten pozwala także zadbać o optymalną elastyczność stawów i poprawia ich ruchomość.
Innowacyjna formuła i połączenie uzupełniających swoje działanie składników to kompleksowe uzupełnienie codziennej diety, zwłaszcza
w trakcie wzmożonego wysiłku fizycznego lub nawracających bolesnych dolegliwości. Systematyczne picie zawiesiny preparatu Orton
Flex to element dbania o prawidłową kondycję, powrót do pełnej sprawności oraz bezbolesne i w pełni bezpieczne funkcjonowanie na co
dzień!

Dawkowanie Orton Flex, saszetki, 30 szt

Dorośli: 1 saszetka dziennie, najlepiej rano.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance ciepłej wody, dokładnie wymieszać i wypić.

Informacje dodatkowe Orton Flex, saszetki, 30 szt

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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