FL-3X™
Suplement diety z ekstraktami roślinnymi
Numer artykułu GS/IT21827
Masa netto: 1166 g
8 butelek, 12 porcji w butelce

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla utrzymania zdrowia,
ale ruch może być ograniczony przez sztywności i brak
elastyczności. Synergy FL-3X jest idealnym uzupełnieniem
aktywnego trybu życia. Z ekstraktami roślinnymi bogatymi
w przeciwulteniacze w żelu o smaku rożowego grejpfruta z
systemem matrix, FL-3X jest wygodnym i pysznym sposobem
na uzupełnienie twojej codziennej diety.
Korzyści

Apporti giornalieri per dose consigliata:

• 500
mg chlorowodorku
2 cucchiaini
da tè (12,15 g)glukozaminy
• 300
mg chondroityny
Glucosamina
cloridrato
• 125
mg MSM
Condroitinsolfato

500 mg
300 mg
Metilsulfonilmetano (MSM)
125 mg
Malus pumila
(frutto)
estratto w ciągu
7 mg
Zalecana
porcja
do spożycia
dnia niezbędna do
Camellia
sinensis
(L.)
Kuntze
(foglie)
uzyskania korzystnego działania produktu
estratto decaffeinato
4 mg
Spożywać jedną porcję 12,15 g (dwie czubate łyżeczki lub dwa
Olea europaea L. (foglie) estratto
1 mg
pełne
na dobę.
Vitiszakrętki)
vinifera L (semi)
estratto
1 mg
Składniki

Woda; fruktoza; chlorowodorek glukozaminy (z krewetek i
krabów (skorupiaki)); siarczan chondroityny

Składniki w Zalecanej Porcji Dziennej
Dwie łyżeczeki - 12,15 g
Chlorowodorek glukozaminy
500 mg
- w tym glukozamina
415 mg
Siarczan chondroityny
300 mg
- w tym chondroityna
238 mg
MSM
125 mg
Wyciąg z jabłka (Malus pumila-owoc) 7 mg
Bezkofeinowy wyciąg z zielonej herbaty
4 mg
(Camellia sinensis-liść)
Wyciąg z liści oliwki europejskiej
1 mg
(Olea europaea-liść)
Wyciąg z pestek winogron
(Vitis vinifera-nasiona)
1 mg

(z ryby); metylosulfonylometan; regulator kwasowości:
kwas cytrynowy; aromaty; emulgator: guma ksantanowa;
wyciąg z jabłka (Malus pumila); Bezkofeinowy wyciąg z liści

Inhaltsstoff Je Tagesverzehr (12,15g)

zielonej herbaty (Camellia sinensis); substancje konserwujace:
Glucosamin-Hydrochlorid
500 mg
sorbiniany potasu; benzoesan sodu; wyciąg z liści oliwki
Chondroitinsulfat
300 mg
europejskiej
(Olea europaea); wyciąg
Methylsulfonylmethan
125 mgz pestek winogron (Vitis
vinifera).
Apfelfruchtextrakt (Malus pumila)
7 mg
Grüntee-Extrakt (entkoffeiniert) (Camellia sinensis) 4 mg
Olivenblattextrakt (Olea europea)
1 mg
Traubenkernextrakt (Vitis vinifera)
1 mg

Ingredientes por dosis diaria
recomendada (12,15 g)
Valor energético
Grasas
De las cuales saturadas
Hidratos de carbon
Azúcares
Fibra
Proteínas
Sal

10 kcal/42 kJ
0g
0
2.5 g
2.3 g
0
0
1 mg

Nutritional Value per daily dose
(12.15 g)

