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Flexofytol kaps. 60 kaps.
 

Cena: 49,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Flexofytol

Preparat polecany w celu utrzymania zdrowia i elastyczności stawów.

Właściwości (działanie):
Flexofytol oparty na biologicznie zoptymalizowanym ekstrakcie z kurkumy, sprzyja utrzymaniu elastyczności stawów oraz wpływa na
ograniczenie starzenia się chrząstki. Kłącze kurkumy zawiera szereg substancji zwanych kurkuminoidami, wśród których kurkumina jest
najważniejsza. Jest to silny przeciwutleniacz, który sprzyja elastyczności stawów, mięśni i ścięgien. Sama kurkuma jest wchłaniana
przez organizm w bardzo niskim stopniu, jak również słabo przenika do krwi. Dlatego, aby uzyskać optymalny efekt, konieczne byłoby
przyjmowanie bardzo dużej ilości kurkumy. Natomiast Flexofytol zawiera biologicznie zoptymalizowany ekstrakt z kurkumy
otrzymywany w procesie, który znacząco zwiększa przyswajanie kurkuminy w porównaniu do sproszkowanej kurkumy.
*Ekstrakt z kurkumy pomaga utrzymać zdrowie i elastyczność stawów.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu:
Początkowo:
Dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki rano i 2 kapsułki wieczorem przez 1 miesiąc
Dla dzieci w wieku 6-12 lat: 2 kapsułki rano przez 1 miesiąc
Podtrzymująco:
Dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki rano Dla dzieci w wieku 6-12 lat: 1 kapsułka rano

Ostrzeżenia i inne informacje:
Nie stosuj u dzieci poniżej 6. roku życia
Nie stosuj podczas ciąży i okresu karmienia oraz w sytuacji niedrożności dróg żółciowych.
Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku jednoczesnego stosowania antykoagulantów.
Zaprzestań stosowania w przypadku przewlekłej biegunki.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
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Składniki:
Biologicznie zoptymalizowany ekstrakt z Curcuma longa standaryzowany na obecność 42 mg kurkuminy*. Pozostałe składniki:
emulgator – polisorbat 80, żelatyna, glicerol, środek zakwaszający – kwas cytrynowy, woda, barwniki: dwutlenek tytanu, karmina, tlenki i
wodorotlenki żelaza.

Opakowanie: 60 kapsułek i 180 kapsułek
Statut preparatu: suplement diety
Producent: Tilman SA, Belgia
Informacji o preparacie udziela: Qpharma Sp. z o.o., ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, tel. (022) 590 57 00, fax (022) 590 57 01,
qpharma@qpharma.pl, www.qpharma.pl
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