Flexovitalis Collatal prah
Informacije za uporabnika. Prosimo vas, pazljivo preberite
Draga uporabnica, dragi uporabnik
Normalno delovanje kosti in hrustanca, ki je sestavni del sklepov in kosti so predpogoj za dobro mobilnost in kakovost življenja v vsakem starostnem obdobju. Sklepni
hrustanec je pri tem še posebno pomemben. Pri sedenju, stanju ali teku – od njega
vedno pričakujemo brezhibnost. Za poškodovani kostni hrustanec so pravilna hranila
še posebno pomembna, saj z njimi lahko zagotovimo normalno delovanje. Vitamin C
ima vlogo pri nastajanju kolagena, ki ima vlogo pri delovanju hrustanca, kosti pa tudi
kože, zob in dlesni.
Sestavine: kolagen hidrolizat FORTIGEL®, aroma pomaranče Optarom® (vsebuje
barvilo: beta-karoten), kislina: citronska kislina, aroma pomaranče Evogran, askorbinska kislina, sladilo: sukraloza
Prehranske vrednosti
Energijska vrednost
Beljakovine

Na 100 g

Na 11,1 g

1457 kJ/161 kcal

348 kJ/38,6 kcal

81,5 g

9,0 g

Ogljikovi hidrati

5,0 g

0,6 g

Maščoba

0,2 g

<0,1 g

Vitamin C

720 mg

80 mg*

40 g

10 g

Kolagen Hidrolizat
*100 % priporočenega dnevnega vnosa

Vrednosti so podane na osnovi podatkov našega dobavitelja. Hočevar d.o.o. ni opravil
lastnih analiz.
Sklepni hrustanec
Sklepni hrustanec ni mrtva tvorba. Sestavljen je iz hrustančnih celic (hondrocite), ki
proizvajajo hrustančno maso. Ta je sestavljena iz 70 % kolagena, ki ga vsebuje tudi
naš izdelek v vrhunski obliki.

Zakaj Collatal
Collatal vsebuje prvovrsten kolagen, ki je sestavina sklepnega hrustanca. Vsaka
vrečka vsebuje Kolagen Hidrolizat (FORTIGEL®). Vsebina vrečke ustreza priporočeni
dnevni količini.
Poleg tega vsaka vrečka vsebuje tudi 100 % priporočenega dnevnega vnosa vitamina
C, ki ima vlogo pri zaščiti sklepnih celic pred oksidativnim stresom, hkrati pa ima
vitamin C vlogo pri delovanju imunskega sistema, kar omogoča aktivno življenje v
vseh obdobjih.
Ostali visokokakovostni izdelki Flexovital
• Flexovital Progel
• Flexovital Collatal ampule
Navodila za uporabo
1 krat dnevno vsebino vrečke (11,1 g) stresite v kozarec in dodajte 1 dcl vode (brez
CO2), dobro premešajte. Priporočena je redna uporaba v daljšem (najmanj 3 mesece)
časovnem obdobju. Ne prekoračite priporočenih dnevnih količin.
Dodatni učinki: uporabniki poročajo, da so ob redni uporabi opazili tudi pozitivne
učinke na koži, zobeh in dlesnih. Negativni učinki niso poznani. V redkih primerih
lahko redna uporaba Collatala povzroči napihnjenost ali diarejo.
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

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.

