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DOPPELHERZ System KOLLAGEN 11.000 PLUS 30 ampułek
po 25 ml
 

Cena: 99,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 amp. po 25 ml

Postać płyn

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDOPPELHERZ System KOLLAGEN 11.000 PLUS 30 ampułek po 25 mlSuplement diety Doppelherz® system Kollagen
11.000 PlusDoppelherz® system Kollagen 11.000 PLUS zawiera kompozycję odpowiednio dobranych składników odżywczych
przyczyniających się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni i kości, dzięki obecności witaminy D, wsparciu prawidłowego
stanu tkanek łącznych (dzięki zawartości miedzi) oraz pomagających w optymalnej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości, dzięki witaminie C.Właściwości suplementu Doppelherz system Kollagen 11.000
Plus:Kolagen jest ważnym białkiem w organizmie człowieka i stanowi jeden z głównych składników chrząstek, ścięgien i innych tkanek
łącznych. Ponieważ ilość kolagenu w organizmie maleje wraz z wiekiem, warto rozważyć jego suplementację. Witamina C przyczynia się
do prawidłowego wytwarzania kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki i kości.Kości, chrząstki, mięśnie i inne
tkanki łączne są kluczowe dla normalnego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Występuje jednak wiele czynników, które mogą
wywierać na nie negatywny wpływ, takich jak stres, nadwaga, siedzący tryb życia, czy starzenie się organizmu. Dlatego tak ważne jest,
aby odpowiednio wcześnie zacząć o nie dbać. Niezwykle istotne jest zachowanie umiarkowanej aktywności fizycznej oraz stosowanie
właściwie zbilansowanej diety. Korzystne jest także wspieranie prawidłowego funkcjonowania chrząstki (w tym także stawowej) oraz
kości dobrej jakości preparatem zawierającym m.in. witaminę C.Doppelherz system Kollagen 11.000 Plus to wyjątkowa kompozycja
aktywnych składników:11 000 mg płynnego Kolagenu Peptan w postaci peptydów kolagenowychWitamina C wspomaga produkcję
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki oraz kości.Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych
kości.Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych i ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.Selen
przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.Zalecane spożycieZawartość 1 ampułki z płynem (25 ml) spożyć raz
dziennie. Przed użyciem wstrząsnąć. Produkt gotowy do spożycia bezpośrednio z ampułki bez konieczności rozcieńczania w innych
płynach. Zaleca się regularne stosowanie przez dłuższy okres czasu (minimum 3 miesiące).WażneSuplement diety przeznaczony dla
osób dorosłych.Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży.Nie zaleca się stososowania przez kobiety w ciąży i karmiące
piersią.Składnikiwoda, hydrolizat kolagenu Peptan®, fruktoza, kwas (kwas cytrynowy), siarczan chondroityny, kwas L-askorbinowy,
substancja konserwująca (sorbinian potasu), aromat, substancje słodzące (cyklaminian sodu, acesulfam-K, sacharyna sodowa),
siarczan miedzi (II), selenian (IV) sodu, cholekalcyferol.SkładnikiHydrolizat kolagenu Peptan® 11000 mgSiarczan chondroityny - w tym
chondroityna 100 mgWitamina C 60 mgWitamina D 60 mgMiedź 60 mgSelen 16,5 µgProducentProducent: QUEISSERMarka:
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