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MEDFUTURE Fisio Diur Collagen Kolagen morski z
koenzymem Q10 i witaminą C 24 x 5 g
 

Cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Producent MEDFUTURE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościMEDFUTURE Fisio Diur Collagen 24 x 5gKolagen jest istotnym budulcem tkanek. Dzięki niemu skóra jest jędrna i gładka.
Jednak im jesteśmy starsi, tym organizm produkuje go mniej. To sprawia, że na skórze zaczynają pojawiać się zmarszczki.Zuccari
Fisiodiur Collagen to suplement pomagający zachować piękną i szczupłą sylwetkę, a także jest efektywny w kontrolowaniu masy ciała.
Działa bezpośrednio na sprawność fizyczną oraz na piękno i zdrowie skóry.W recepturze Zuccari Fisiodiur Collagen znajdują się:Kolagen
Morski, którego działanie sprawia, że cieszy się on największą renomą, jest wysoce przyswajalny i ma strukturę podobną do kolagenu
ludzkiego. Cząsteczki substancji są mniejsze i o wiele łatwiej przedostają się do krwiobiegu.Witamina C o działaniu przeciwutleniającym,
przydatnym w zwalczaniu wolnych rodników i wspomaganiu prawidłowego tworzenia kolagenu.Koenzym Q10 oraz kwas hialuronowy
dla jeszcze większego kolorytu skóry.✓ przeciwdziała oznakom starzenia;✓ wspomaga eliminację nadmiaru płynów i toksyn z krążenia za
pomocą fitoaktywnych składników nawłoci, skrzypu polnego i morwy białej, które działają drenujące, a Lespedeza działa
drenująco.Zalecane spożycieW zależności od pożądanego efektu rozpuścić saszetkę w 500 ml wody lub dwie saszetki w 1 litrze wody i
pić przez cały dzień.WażneData ważności znajduje się na opakowaniuSkładnikiKolagen morski (pochodzący z ryb) 2,5 g; Ekstrakt z liści
skrzypu polnego 1,4 g; Polidekstroza; Witamina C (kwas l-askorbinowy) 80 mg - 100% *%RWS.; Zakwaszacz: kwas cytrynowy; Ekstrakt z
liści nawłoci pospolitej 50 mg; Ekstrakt z liści Lespedezy krzewiastej 50 mg; Ekstrakt z liści morwy białej 25 mg; Ditlenek krzemu;
Hydroksyprolina 10 mg; Hialuronian sodu 10 mg; Koenzym Q10 3 mg.*%RWS - Referencyjna Wartość SpożyciaProducentMedfuture Sp.
z o.o.Plac Powstańców Śląskich 16-1853-314 Wrocław
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