INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 4 g (1 sachê)
Quantidade por porção
% VD (*)
Valor energético
11 kcal = 47 kJ
1
Carboidratos
2,4 g, dos quais:
1
açúcares
0g
**
polióis
1,6 g
**
outros carboidratos
0,8 g
**
Proteínas
1,0 g
1
Sódio
20 g
1
Zinco
7 mg
100
Selênio
34 mcg
100
Vitamina C
45 mg
100
Vitamina E
10 mg
100
Vitamina A
300 mcg
50
“Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras
trans e fibra alimentar”
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
** Valor Diário não estabelecido
Por que usar Flex-S?
O colágeno tipo II é o principal componente da cartilagem articular.
A principal característica do colágeno obtido por hidrólise a partir de tecidos colagenosos animais é sua composição de
aminoácidos (glicina e prolina), necessários à estabilidade e regeneração da cartilagem. O colágeno hidrolisado é bem
digerido e se acumula preferencialmente nas cartilagens.
Estudos em seres humanos mostraram que a suplementação de colágeno hidrolisado pode melhorar a função durante
atividades estressoras da articulação.
Que efeitos indesejáveis podem ocorrer?
O colágeno é geralmente reconhecido como um ingrediente alimentar seguro. Podem ocorrer efeitos mínimos
gastrintestinais, como gosto desagradável na boca e sensação de plenitude gástrica.
Recomendações de uso
Adicione o conteúdo do sache (4g) de Flex-S em um copo de 200 mL de água fria ou gelada, mexa com uma colher.
Consumir logo após a mistura.
Como Flex-S deve ser armazenado?
Conservar em temperatura ambiente e local seco e fresco
Não contém açúcar. Não contém lactose. Não contém glúten.
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O que é FLEX-S?
Flex-S é um pó 100% solúvel em água para preparo de bebida à base do exclusivo colágeno hidrolisado tipo II
KollaGen II-XS™. Flex-S contém também as vitaminas A, C, e E e os minerais zinco e selênio.
O colágeno contido em KollaGen II-XS™ é extraído por processo aquoso, sem utilização de solventes ou químicas
agressivas. Enzimas naturais são utilizadas para hidrolisar o colágeno.
KollaGen II-XS™ é de origem 100% aviária e contém de 50-70% de colágeno tipo II

