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Natiflex Osteum, 60 kapsułek roślinnych Vcaps®
 

Cena: 38,50 PLN

Opis słownikowy

Producent Xenico Pharma

Opis produktu
 

Opis

Natiflex Osteum to kompleksowy preparat zawierający unikalną kombinację składników pozwalających zachować zdrowe stawy i kości.

Natiflex Osteum zawiera w swoim składzie składniki występujące w tkance chrzęstnej:
• francuski, naturalny hydrolizat kolagenu ze skór rybich – NatiCol®
• naturalny kwas hialuronowy pozyskiwany w procesie fermentacji
• siarczan chondroityny.

Dodatkowo preparat został wzbogacony o naturalne witaminy: K2-KM7 otrzymywaną z tradycyjnego, japońskiego sfermentowanego
produktu soi - Natto, witaminę D3 pozyskiwaną z lanoliny oraz witaminę C. Witamina D3 wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia,
wspólnie z witaminą K2-MK7 pomagają w utrzymaniu zdrowych kości, ponadto witamina K2-MK7 wpływa na proces wbudowywania
wapnia do struktur tkanki kostnej, a witamina C wspiera prawidłową produkcję kolagenu.

Składniki:
kolagen ze skór rybich (NatiCol®), składniki otoczki – hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) – kapsułka roślinna Vcaps®,
chondroityna (siarczan chondroityny), witamina C (kwas L-askorbinowy), kwas hialuronowy, substancja przeciwzbrylająca – sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina K2 (menachinon 7).

Stosowanie

Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 2 kapsułki.
Spożywać w trakcie posiłku popijając wodą.

Dodatkowe informacje
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Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić od światła. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować
preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty
minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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