Flexovitalis Collatal ampule
Informacije za uporabnika. Prosimo vas, pazljivo preberite
Draga uporabnica, dragi uporabnik
Collatal ampule so namenjene vsem, ki si želijo normalnega delovanja hrustanca in kosti. Je povsem naraven izdelek z različnimi aminokislinami in vitaminom
C, namenjen za delovanje kosti in hrustanca. Vsaka ampula Collatal-a vsebuje
10 g FORTIGEL®-a, aktivno sestavino, ki je ena izmed glavnih sestavin sklepov. Z njim
bo uporabnik v aktivnem življenju užival še bolj, hkrati pa bodo njegovi sklepi normalno delovali, saj vsebuje Vitamin C, ki ima vlogo za nastajanje kolagena za normalno
delovanje hrustanca in hkrati prispeva z zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
Collatal z edinstvenimi bioaktivnimi peptidi Bioactive Collagen Peptides in vitaminom
C skrbi za hrustanec in kosti, 70 % hrustanca je sestavljenega iz kolagena. Stranski
učinki ali interakcije z zdravili niso poznane.
Sestavine: voda, kolagen hidrolizat FORTIGEL®, fruktoza, kislina: citronska kislina,
izvleček sladu, vitamin C, arome, konzervans: kalijev sorbat, sladila: acesulfam-K,
natrijev ciklamat, sukraloza
Prehranske vrednosti
Na 100 ml Na ampulo – 25 ml
Energijska vrednost
Beljakovine
Ogljikovi hidrati

799 kJ/188 kcal

200 kJ/47 kcal

36,3 g

9,1 g

7,8 g

1,9 g

Maščoba

<0,1 g

<0,1 g

Vitamin C

240 mg

60 mg*

40 g

10 g

Kolagen Hidrolizat
*75 % priporočenega dnevnega vnosa

Vrednosti so podane na osnovi podatkov našega dobavitelja. Hočevar d.o.o. ni opravil
lastnih analiz.

Uporaba
Pred uporabo dobro pretresite ampulo. Popijte eno ampulo dnevno, vsaj tri mesece.
Izdelek ne vsebuje alkohola. Collatal ima sadni okus, po želji ga lahko zmešate z
drugimi pijačami (voda, sokovi,..). Izdelek vsebuje fruktozo in sladila. Ne more nadomestiti uravnotežene in raznovrstne prehrane ter zdravega načina življenja. Izdelek je
primeren za diabetike.
Ostali visokokakovostni izdelki Flexovital
• Flexovital Progel
• Flexovital Collatal prah
Shranjevanje:
• Datum uporabe je označen na embalaži
• Po pretečenem datumu uporabe vsebine embalaže ne uporabljajte več
• Hraniti na sobni temperaturi
• Zaščititi pred direktno sončno svetlobo
Opozorilo
Ne prekoračite priporočenih dnevnih količin.
Proizvedeno v EU (Nemčija).
Distributer: Hočevar d.o.o.
Dolnja Težka voda 7b
PE Savinškova ulica 4, (Obrtna cona Cikava)
8000 Novo mesto
Slovenija
Več informacij na www.flexovitalis.com in info@flexovitalis.com.

