
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

Flexus Booster *30tabl.
 

Cena: 54,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Flexus Booster  

Opakowanie: 30 tabletek 

Sposób użycia: Dla osób dorosłych zaleca się zażywanie po 2 tabletki dziennie popijając szklanką wody. Nie przekraczać zalecanej
dawki. Nie stosować jako środka zastępującego posiłek. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem suplementu diety
FLEXUS należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 
Skład: 1 tabletka FLEXUS BOOSTER zawiera połączenie kompleksu BiocellCollagen II i Osteol™: Osteol™ (200 mg), hydrolizowany
kolagen typu II (360 mg), siarczan chondroityny (120 mg), kwas hialuronowy (60 mg), inne proteoglikany. 

Wskazania: Połączenie kompleksu BioCell Collagen® i Osteol™ zawartych we Flexus Booster:
- Poprawia funkcjonowanie stawów
- Powstrzymuje procesy degeneracji tkanki chrzęstnej spowodowane chorobą zwyrodnieniową stawów
- Dostarcza chrząstce niezbędne materiały budulcowe
- Wzmacnia i chroni komórki chrzęstne przy nadmiernym obciążeniu
- Stymuluje produkcje tkanki chrzęstnej
- Pomaga odzyskiwać prawidłową ilość i lepkość płynu stawowego
- Pomaga w zmniejszaniu dolegliwości stawowych.

Flexus Booster – to nowoczesny preparat, zawierający jako jedyny na rynku połączenie kompleksu Biocell Collagen i innowacyjnego
składnika - Osteol™, którego skuteczność potwierdzono badaniami klinicznymi. Zawarty we Flexus Booster - Osteol™ poprawia ochronę
komórek chrzęstnych, przez zmniejszenie dolegliwości stawowych. Synergistyczne połączenie Osteolu z kompleksem Biocell Collagen
chroni komórki chrzęstne przed degeneracją i odbudowuje zniszczone struktury chondrocytów. Działanie Osteolu z zawartymi we Flexus
Booster: kolagenem typu II, kwasem hialuronowym i chondroityną ma zdecydowany wpływ na poprawę komfortu ruchu i zmniejszenie
dolegliwości stawowych. Kwas hialuronowy z Flexus Booster aktywuje procesy naprawcze w chrząstce stawowej i podnosi jakość płynu
stawowego, kolagen poprawia sprężystość chrząstki i zwiększa jej odporność na obciążanie.
Nowa mocniejsza formuła Flexus Booster uzyskana przez dodanie do kompleksu BioCell Collagen – substancji OSTEOL™ to
niezawodna, kompleksowa pomoc dla stawów.
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Status: Suplement diety 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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