
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ALINESS Kolagen arthro sprint 60 kapsułek
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Producent ALINESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościALINESS Kolagen arthro sprint 60 kapsułekKolagen Arthro Sprint to jedyny preparat na rynku w opatentowanej technologii
LICAPS® czyli kapsułka z roztworem charakteryzujący się do 40% większym wchłanianiem substancji aktywnych niż w przypadku
zwykłych tabletek czy kapsułek. Dodatkowo Kapsułki LICAPS® nie zawierają zbędnych dodatków tj przeciwzbrylaczy, soli, skrobi,
glutenu czy sztucznych barwnikiów.Efekty po zażyciu produktów w opatentowanej technologii Licaps® są dużo szybciej
widoczne.Kolagen Arthro Sprint może stosować każdy, ale szczególnie polecamy wszystkim osobom prowadzącym aktywny tryb życia,
uprawiających sporty.Działanie:Polecany dla osób aktywnie uprawiających sporty takie jak: bieganie, jazda rowerem, nordick-walking,
sporty siłowe, po wysiłku fizycznym:Kolagen jest naturalnym składnikiem każdego organizmu. Stanowi element budulcowy tkanek, w
tym kości, chrząstek stawowych, skóry.Witamina C uczestniczy w wytwarzaniu prawidłowego kolagenu, dzięki czemu przyczynia się do
prawidłowego funkcjonowania stawów.Witamina B2 wspomaga prawidłowe funkcjonowanie skóry i błon śluzowych, poza tym jest
antyoksydantem chroniącym komórki naszego organizmu przed stresem oksydacyjnymWitamina C przyczynia się do produkcji
prawidłowego kolagenu, dzięki czemu umożliwia prawidłowe funkcjonowanie chrząstek stawowych.Witamina C chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym.Witamina C przyczynia się do zmniejszenia odczucia zmęczenia I znużenia.Witamina E chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym.Witamina D przyczynia się prawidłowego funkcjonowania mięśni.Witamina D przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania kości.Witamina D bierze udział w podziałach komórek.Witamina D przyczynia się do prawidłowego działania układu
odpornościowego.Witamina B2 chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.Witamina B2 przyczynia się do zmniejszenia odczucia
zmęczenia I znużenia.Witamina B2 przyczynia się prawidłowych funkcji krwinek czerwonych.Witamina B2 bierze udział w procesach
uzyskiwania energii.Witamina B6 przyczynia się syntezy cysteinyWitamina B6 bierze udział w procesach uzyskiwania energii.Witamina
B6 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu białek i glikogenu.Witamina B6 przyczynia się powstawania prawidłowych krwinek
czerwonych.Witamina B6 przyczynia się do prawidłowego działania układu odpornościowego.Witamina B6 przyczynia się do
zmniejszenia odczucia zmęczenia I znużenia.Zalecane spożycie1-2 kapsułki w trakcie lub po posiłku popijając wodąWażneNie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Składnikikolagen rybi, olej z kiełków pszenicy, L-cysteina, witamina C (kwas L-
askorbinowy), substancja zagęszczająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, lecytyna sojowa, witamina E (D-
alfa-tokoferol), mieszanka karotenoidów wyekstrahowana z kwiatu aksamitki, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny, witamina B2
(ryboflawina), witamina D z lanoliny (cholekalcyferol), otoczka kapsułki: (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza), (naturalny
barwnik: koncentrat marchewkowy).ProducentMedicaLineOstrowiec 15005-480 Karczew
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