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ALINESS DuoFlexin Kolagen 90 kaps
 

Cena: 67,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: Cartidyss™ (kompleks kolagenowy z chrząstki rybiej: zhydrolizowany kolagen typu II, siarczan chondroityny, siarczan
glukozaminy oraz kwas hialuronowy), Collyss™ (zhydrolizowany kolagen rybi typu I), ekstrakt z Boswellia serrata (70% kwasów
bosweliowych) BosFlex®, ekstrakt z czarciego pazura (DER 4:1) FlexiGo™, ekstrakt z imbiru lekarskiego (5% gingeroli) GingerPro®,
ekstrakt z aceroli (25% witaminy C), kwas hialuronowy niskocząsteczkowy, ekstrakt ze śluzu ślimaka Nutrelix®, otoczka kapsułki:
(substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza).

FlexiGO™ jest znakiem towarowym firmy Nexira.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1-2 kapsułki dziennie, popijając
wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zaleca się stosowanie zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zawartość opakowania: 90 kapsułek

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Duoflexin® posiada dwa rodzaje kolagenu pochodzenia rybiego – występujący naturalnie w ścięgnach i kościach kolagen typu I
Collyss™ oraz kompleks kolagenowy CARTIDYSS™, zawierający w swoim składzie kolagen typu II – naturalnie występujący w chrząstce
stawowej, a także naturalną chondroitynę i glukozaminę, wzmocnione dodatkową porcją niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego o
wysokiej przyswajalności oraz proteinami ze śluzu ślimaka. Ponadto kompozycję wzbogacono o synergistycznie działające składniki:

Naturalna witamina C z aceroli - pomaga w prawidłowej syntezie kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tkanki
chrzęstnej i kości
Ekstrakty z kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata), czarciego pazura (Harpagophytum procumbens) i imbiru lekarskiego (Zingiber
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officinale) – pomagają w utrzymaniu zdrowych stawów oraz w zachowaniu ich elastyczności i mobliności
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