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KFD Collagen Plus o smaku owocu granatu 400 g
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Producent KFD SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościKFD Collagen Plus o smaku owocu granatu 400 gSuplement diety Premium Collagen+ zawierający MSM, ekstrakt z kory
kadzidłowca. Kolagen i kwas hialuronowy nie wydziela woni i nieprzyjemnego smaku. Zawiera naturalne smaki oraz naturalny barwnik,
wyciąg z czarnej marchwi.KFD Premium Collagen+ to nowy, wysokiej jakości suplement diety, stworzony z myślą o osobach z
dolegliwościami stawów, struktur okołostawowych (więzadeł, torebek stawowych, chrząstek, ścięgien, kości) lub profilaktycznie
dbających o stan stawów, skóry, włosów i paznokci.Wersja Plus została wzbogacona o:MSM - aż 1500 mg na 1 porcję!Ekstrakt z kory
kadzidłowca (Boswellia Serrata) - aż 250 mg na porcję.Witaminę D3 - aż 50 mikorgramów na porcję.Witaminę C - aż 1000 mg na
porcję.Produkt celowo nie zawiera takich składników jak np. siarczan glukozaminy, których działanie, mimo wielu badań, nie zostało
potwierdzone.Zalety:Zawiera MSM, ekstrakt z kory kadzidłowca, maksymalne dozwolone stężenie witaminy C oraz D3, które doskonale
działają regeneracyjne, przeciwbólowo oraz przeciwzapalnie.Zawiera aż 40% więcej kolagenu oraz 50% więcej kwasu hialuronowego niż
znany i popularny produkt innej firmy.Surowiec użyty do produkcji jest najdroższym dostępnym na rynku kolagenem produkowanym w
Niemczech. Bez woni i nieprzyjemnego smaku.Dopracowane naturalne smaki, bez zbędnej chemii i niepotrzebnych dodatków.W 100%
naturalny barwnik - wyciąg z czarnej marchwi.Zalecane spożycieJedną porcję 20g (5 miarek) należy wsypać do naczynia z 150-200ml
wody i wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji, odstawić na kilka minut, po czym spożyćWażneNie należy przekraczać zalecanej
dziennej porcji.SkładnikiHydrolizat żelatynowy (białko kolagenowe), maltodekstryna, metylosulfonylometan (MSM), regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), węglan wapnia (wapń), aromat, wyciąg z czarnej marchwi, ekstrakt z
żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata) standaryzowany na 65% kwasu bosweliowego, DER 5:1, substancja słodząca: sukraloza, kwas
hialuronowy, cholekalcyferol (witamina D).20g produktu zawiera: hydrolizat żelatynowy 12440mg; metylosulfonylometan 1500mg;
witamina C 1000mg (1250%)*; ekstrakt z żywicy kadzidłowca 250mg; kwas bosweliowy 162,5mg; wapń 120mg (15%*); kwas
hialuronowy 30mg; witamina D 50 µg (1000%)*.*RWS-Referencyjna Wartość SpożyciaProducentKFD Sp. z o.o.ul. Innowacyjna 455-330
Wróblowice
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