
fin Flexigel

Kolagen s vitamíny 
a hořčíkem

Doplněk stravy Flexigel je dobře vstřebatelný roztok, jehož hlav-
ní složkou je hydrolyzovaný kolagen. Je ochucený koncentrátem  
z černého rybízu, obohacen o B vitamíny a hořčík. 

Kolagen je základní stavební hmotou pojivových tkání, tedy i chru-
pavky. K jeho úbytku dochází zejména vlivem stárnutí nebo fyzic-
ké námahy, proto je užitečný pro střední a starší generaci nebo 
pro sportovce. Je součástí péče o vaziva, šlachy i všechny klouby  
(kolenní, kyčelní, rukou či páteře).

Hořčík kladně působí na normální činnost nervové a svalové sou-
stavy, je nápomocný u snížení míry únavy, přispívá k elektrolytické 
rovnováze, k udržení normálního stavu kostí a zubů.
Vitamín B1 přispívá k normálnímu energetickému metabolismu, 
k činnosti nervové soustavy i srdce. 
Vitamín B2 přispívá k činnosti nervové soustavy, k péči o sliznice, 
pokožku, zrak a červené krvinky, k metabolismu železa. 
Vitamín B5 přispívá k mentální činnosti, ke snížení míry únavy. 
Vitamín B6 přispívá k metabolismu bílkovin, glykogenu a homo-
cysteinu, k tvorbě červených krvinek, k funkci imunitního systému. 
Černý rybíz podporuje kontrolu tělesné hmotnosti, osvěžuje, pe-
čuje o klouby a svaly.

Balení: 500 ml 
Doporučené dávkování: 15 ml 2x denně
Návod k použití: ráno a v poledne, před jídlem, s tekutinou nebo samostatně
Obsah účinných látek ve 30 ml: hydrolyzovaný kolagen 10 g, hořčík 60 mg, 
vit. B5 6 mg, vit. B6 1,4 mg, vit. B2 1,4 mg, vit. B1 1,1 mg (hydrolyzovaný ko-
lagen 31 %, sladidlo glycerin 19 %, koncentrát z černého rybízu 14,9 %)
Výrobek není určen dětem do 3 let.
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Tel.: 800 169 570, www.finclub.eu

Váš kontakt: 

Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Ucho-
vávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na 
různorodou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.finclub

international

(doplněk stravy se sladidlem)

ochuceno 
černým rybízem


