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Link do produktu: https://apfitness.pl/flexit-drink-400g-p-67.html

Flexit drink 400g
Cena

54,90 zł

Cena poprzednia

59,90 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

nut-flex4

Opis produktu
Informacje o produkcie Nutrend Flexit drink:
Suplement diety Nutrend Flexit drink, jest przeznaczony do uzupełniania diety w składniki [siarczan glukozaminy (1), siarczan
chondroityny (2)], które pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu stawów.
Bogata formuła preparatu zawierająca aż 11 składników aktywnych (informacje w tabeli) oraz jego znaczna wydajność pojedyncze opakowanie zawiera 40 porcji suplementu, to tylko niektóre z wielu zalet preparatu. Wysoką jakość Flexit Drink
docenili także konsumenci - jest jednym z najchętniej wybieranych preparatów wśród suplementów wspierających kondycję
układu stawowego(1,2,3). W swojej ofercie posiadamy całą serię Flexit czyli produktów wspomagającą stawy, m.in. Flexit Gold
Drink, Flexit Liquid, Flexit Gelacoll

Zastosowanie produktu Nutrend Flexit drink:
Produkt przeznaczony do uzupełniania codziennej diety w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie układu
stawowego(1,2,3).
Preparat może być stosowany przez aktywne fizycznie osoby, intensywnie trenujące, zawodowych sportowców czy
amatorów oraz tych wszystkich, którzy chcą zadbać o kondycję stawów.

Zalety Nutrend Flexit drink:
To produkt wysokiej jakości, o starannie dobranej i bogatej kompozycji składników wspierających właściwe
funkcjonowanie układu stawowego i układu ruchu(1,2,3). W swoim składzie zawiera m.in. siarczan chondroityny,
siarczan glukozaminy, białko kolagenowe, metylosulfonylometan, kwas hialuronowy, L-prolinę czy witaminę C.
Stanowi dodatkowe uzupełnienie diety w pozostałe składniki pokarmowe, w tym witaminę D3, wapń i magnez.
Łatwe suplementowanie preparatu- rozpuszczenie porcji produktu w szklance wody.
Dostępny w aż czterech wersjach smakowych do wyboru (grejpfrut, pomarańcza, brzoskwinia, truskawka).

Składniki aktywne Nutrend Flexit drink:
Suplement diety zawiera siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego
stanu stawów. Chondroityna może zwiększać odporność elementów chrząstki na przeciążenia i długotrwały ucisk, a także
może pomagać w utrzymaniu ruchomości i elastyczności stawów.
Glukozamina sama lub w połączeniu z siarczanem chondroityny stanowi istotny składnik budowy chrząstki i innych tkanek
łącznych, gdzie odgrywa rolę w zachowaniu płynności stawów.
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Produkt charakteryzuje się znaczną zawartością białka kolagenowego będącego bogatym źródłem aminokwasów. Te ostatnie
służą do naprawy i regeneracji tkanki mięśniowej po intensywnych ćwiczeniach.
Najważniejszymi aminokwasami wchodzącymi w skład cząsteczki kolagenu są glicyna, hydroksyglicyna i prolina. Flexit drink
został dodatkowo wzbogacony w ten ostatni aminokwas.
Metylosulfonylometan jest ważnym źródłem biologicznie przyswajalnej siarki, przydatne do prawidłowej syntezy keratyny.
Pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie stawów, poprzez udział w syntezie kolagenu w chrząstce stawowej. Ma
pozytywny wpływ na zęby, paznokcie, włosy i kości. Kwas hialuronowy pomaga zachować prawidłową ruchomość i
smarowanie w stawie.
W suplemencie znajdują się także minerały-wapń i magnez w postaci łatwo przyswajalnych, organicznych form. Witamina D
pomaga w prawidłowym wykorzystywaniu wapnia oraz w utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi, co przyczynia się
do zachowania prawidłowej funkcji kości. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, skóry, dziąseł czy zębów. Witamina B6 przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.

Stosowanie Nutrend Flexit drink:
Porcję 20 g (1 miarka) rozmieszać w 250-300 ml wody. Przed użyciem wstrząsnąć. Stosować najlepiej rano przed śniadaniem.
Po otwarciu zużyć w ciągu 2 miesięcy. Nie należy przekraczać dopuszczalnej, zalecanej porcji do spożycia. Wskazane jest
także przyjmowanie większej ilości płynów podczas suplementacji preparatu Nutrend Flexit drink. 1.Siarczan glukozaminy 2.
Siarczan chondroityny 3. MSM
Suplement diety, zawiera substancje słodzące, nie może być stosowany jak substytut zróżnicowanej diety. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i
prowadzić zdrowy tryb życia. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży ani karmiących matek! Przechowywać w sposób
niedostępny dla dzieci! Trzymać w suchym miejscu, w temperaturze do 25ºC, poza bezpośrednim zasięgiem promieni
słonecznych. Chronić przed mrozem. Producent nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania
lub użytkowania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Smaki: brzoskwinia , grejpfrut , pomarańczowy

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

