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ARTIVIT 15 fiolek, stawy, ból
 

Cena: 50,90 PLN

Opis słownikowy

Producent TRB CHEMEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisARTIVIT 15 fiolekArtivit w fiolkach do picia to nowa, opatentowana płynna formuła na bazie kolagenu hydrolizowanego o wysokiej
czystości, o delikatnym aromacie owocowym.Suplement diety zawierający enzymatycznie hydrolizowany kolagen wysokiej czystości i
witaminy z grupy B (B5, B6, B2, BI)Kolagen to główne białko tkanki łącznej.Jest podstawowym składnikiem fibrylarnym kości, ścięgien,
stawów, skóry, zębów, włosów, naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz mięśni.Stanowi:30% zawartości białka w organizmie67%
zawartości białka w chrząstce75% zawartości białka w skórzeDziałaniePoprawa w stawach odczuwalna jest po 15 dniach przyjmowania
preparatu Artivit.Zaleca się codzienne stosowanie produktu przez okres minimum 2 miesięcy. Jedna dawka zawiera: 10 g kolagenu
(opatentowana formuła) oraz witaminy z grupy B (B1, B2, B6, B5)CECHYDzięki unikalnej budowie potrójnej helisy włókna kolagenowe
wykazują niezwykłą giętkość, a równocześnie są bardzo odporne na rozciąganie.PRZYSWAJANIEPo doustnym podaniu kolagen ulega
wchłonięciu w 95% i po ok.10 min jest widoczny w krwi.Całkowite wchłanianie – do 12 h. Z krwią kolagen dostaje się do tkanki
łącznej.Po 2-6 h jest znajdowany w chrząstce.Średnia masa cząsteczkowa fragmentów hydrolizatu kolagenu - 5 kDa.WITAMINY I
MIKROELEMENTYB1,B2,B5,B6zapewniają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego, prawidłową przemianę
materii, właściwe funkcjonowanie skóry i błon śluzowych oraz erytropoezę.Sposób użycia1 fiolka dziennie, bezpośrednio lub po
rozcieńczeniu w pół szklanki wody (150 ml).Wstrząsnąć przed użyciem.Poprawa jest odczuwalna po 15 dniach stosowania, zaleca się
codzienne stosowanie produktu przez 2 miesiące.Opakowanie zawiera 15 fiolek jednorazowego użytkuSkładwoda; hydrolizowany
kolagen wysokiej czystości; środek słodzący; fruktoza; zakwaszacz kwas cytrynowy; polepszacz smaku: chlorek sodu; konserwant
sorbinian potasu; regulator kwasowości wodorotlenek magnezu, owocowy aromat; witaminy z grupy B- deksapantenol (Witamina B5),
chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6), ryboflawina (Witamina B2) i chlorowodorek tiaminy (Witamina B1); substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu Średnia wartość odżywcza w 100 g w 1 fiolce

Wartość energetyczna 216 kcal / 917 kJ 80 kcal / 339 kJ

Tłuszcze:

nasycone

nienasycone

0,2 g

nieobecne

0,2 g

0,1 g

nieobecne

0,1 g
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Węglowodany, w tym:

cukry

27 g

27 g

10 g

10 g

Błonnik nieobecny nieobecny

Białka 26,5 g 9,8 g

Sol (wyrażona jako sód) 0,39 g 0,14 g

Zawartość składników w 100 g w 1 fiolce % ZDS*/ na fiolkę

Kolagen wysokiej czystości 27 g 10 g  --

Witamina B1 3,8 mg 1,4 mg 127 %

Witamina B2 4,3 mg 1,6 mg 114 %

Witamina B6 5,4 mg 2 mg 143 %

Witamina B5 16,2 mg 6 mg 100 %
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