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2 x COLLAGEN Zyskaj Zdrowie płyn 15 buteleczek po 30 ml
 

Cena: 188,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 szt. po 30 ml

Postać płyn doust.

Producent ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCOLLAGEN Zyskaj Zdrowie płyn 15 buteleczek po 30 mlw jednej porcji zawiera 10 000 mg najwyższej jakości naturalnego
kolagenu ze Szwajcarii, a 100 % peptydów kolagenowych zhydrolizowane jest do optymalnej dla naszego organizmu wielkości 2000
daltonów, co zapewnia wysoką, 95% wchłanialnośćwspomaga prawidłowe funkcjonowanie kości i chrząstkipomaga zachować zdrową
skórę i włosypolecany jest osobom starszym, ale także wszystkim powyżej 25 r. życia, gdyż już wtedy w organizmie spada zdolność do
odtwarzania włókien kolagenowychjest bogaty w zestaw witamin - witaminę C, niacynę, witaminę E, kwas pantotenowy, witaminę B6,
ryboflawinę, tiaminę, witaminę A, kwas foliowy, biotynę, witaminę D oraz wita minę B12.Witamina C dodatkowo stymuluje produkcję
kolagenu. Przy odpowiedniej jej ilości spiralakolagenowa wytwarza prawidłowe i odpowiednio silne wiązania.występuje w formie
wygodnych, gotowych do picia shotównie zawiera substancji konserwującychma przyjemny smak kiwi-limonkaCO WARTO WIEDZIEĆ O
KOLAGENIE?Kolagen jest budulcem skóry, kości, zębów, ścięgien, chrząstek, naczyń krwionośnych czy rogówek oka. Jest nieustannie
syntezowany i degradowany w organizmie. Niestety już od 25. roku życia zdolność do odtwarzania włókien kolagenowych spada, co
znaczy, że więcej włókien ulega degradacji niż powstaje. Po 50. roku życia następuje gwałtowny spadek syntezy, a po 60. roku życia
nawet zanika. Dlatego właśnie Collagen Zyskaj Zdrowie polecany jest osobom starszym, ale także wszystkim po 25. roku życia, którzy
zauważyli oznaki niedoboru kolagenu w swoim organizmie – utratę jędrności skóry na twarzy i szyi, pierwsze zmarszczki czy bóle
stawów. Destrukcja włókien kolagenowych może nastąpić na skutek nieodpowiedniej diety, stresu czy wzmożonego wysiłku fizycznego.
Zatem kolagen stanowi wsparcie dla wszystkich kobiet i mężczyzn aktywnych fizycznie, biegaczy, sportowców, ponieważ wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie kości i chrząstki. Ten cenny dla naszego organizmu składnik nawilża stawy, co opóźnia proces ich
degeneracji, zapobiega sztywnieniu ścięgien i więzadeł, niwelując ryzyko powstawania obrzęków i bólu. Jest odpowiedzialny za ciągłą
odbudowę komórek skóry, sprzyja redukcji blizn. Korzyści ze stosowania kolagenu obejmują również redukcję cellulitu i rozstępów. Kiedy
skóra traci elastyczność cellulit staje się bardziej widoczny. Kolagen wzmacnia także paznokcie oraz włosy.Zalecane spożycie1 butelka
(30 ml) dziennie.Ważnenie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące
piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.Składniki1
opakowanie jednostkowe (30 ml) zawiera: soki kiwi i limonka z koncentratów soków; hydrolizowany kolagen pochodzenia wołowego (10
000 mg); kompleks witamin: witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, tiamina, witamina A, kwas
foliowy, biotyna, witamina D, witamina B12, aromat kiwi, substancja słodząca – sukraloza.Składniki aktywne w zalecanej dziennej
porcji:Składnik Ilość w dziennej porcji (30 ml) RWS*Hydrolizowany kolagen 10 000 mg –Witamina A 121 µg 15%Tiamina (Witamina B1)
0,275 mg 25%Ryboflawina (Witamina B2) 0,420 mg 30%Niacyna (Witamina B3) 4,16 mg 26%Kwas pantotenowy (Witamina B5) 1,50 mg
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25%Witamina B6 0,406 mg 29%Biotyna (Witamina B7) 13 µg 26%Kwas foliowy (Witamina B9) 60 µg 30%Witamina B12 1,2 µg
48%Witamina C 80 mg 100%Witamina D 1,25 µg 25%Witamina E 3 mg 25%*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla osoby
dorosłej.RWS nie zostało ustaloneProducentZyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin.
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