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OLIMP KOLAGEN ACTIV PLUS 80 tabletek
 

Cena: 28,79 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

OLIMP KOLAGEN ACTIV PLUS zdrowa cera, mocne włosy i paznokcie, suplementem diety zawiera łatwo przyswajalny kolagen -
najpowszechniej występujące białko w organizmie człowieka. Kolagen pełni rolę specyficznej substancji kleistej spajającej elementy
komórkowe, ułatwiając tym samym formowanie się z nich tkanek i narządów. Dzięki temu zapewnia utrzymanie w zdrowiu i doskonałej
kondycji wielu ważnych struktur naszego organizmu, jak ścięgna, kości, skóra, włosy i paznokcie.

Czy organizm  narażony jest na niedobór kolagenu?

Przez cały okres życia człowieka, na skutek rozmaitych czynników środowiskowych oraz procesu starzenia się, białka kolagenowe
ulegają niszczeniu. W młodym wieku, ubytki tego składnika są sprawnie odnawiane, jednak wraz z upływem lat proces ten ulega
zaburzeniu, prowadząc w efekcie do rozmaitych zmian zwyrodnieniowych. Proces utraty kolagenu można w znaczny sposób spowolnić,
zatrzymać, a w wielu przypadkach także odwrócić, dzięki dostarczaniu tej istotnej substancji z zewnątrz w formie doustnej
suplementacji.

 

Czy wspomaganie kolagenem działa odmładzająco na skórę?

Już pod koniec trzeciej dekady życia, proces odbudowy kolagenu przebiega mniej sprawnie, co między innymi objawia się wzmożonym
wiotczeniem i wysychaniem skóry, powstawaniem zmarszczek oraz cellulitu. Suplementacja kolagenem odwraca ten proces,
zapewniając skórze odpowiednie napięcie i nawilżenie, skutecznie ją udelikatniając i odmładzający.

W jaki sposób kolagen uczestniczy w budowie kości?

W tkance kostnej znajduje się sieć włókien kolagenowych, w której zawieszone są składniki mineralne budujące kość. To właśnie dzięki
obecności kolagenu, kości są giętkie i lepiej amortyzują wstrząsy. Postępujący wraz z wiekiem proces utraty kolagenu może
przyspieszać ubytek masy kostnej.

Dlaczego OLIMP KOLAGEN ACTIV PLUS polecany jest sportowcom?

Białko kolagenowe wpływa korzystnie na ogólną regenerację aparatu ruchu, wzmacnia ścięgna, mięśnie i stawy nadmiernie obciążone
pracą. Kolagen polecany jest nie tylko sportowcom wyczynowym, ale także wszystkim miłośnikom aktywnego stylu życia, ludziom
obarczonym zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz osobom uczestniczącym w zajęciach rehabilitacji ruchowej. 
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Dawkowanie  

Zalecana dzienna porcja: 4 tabletki 2 razy dziennie pomiędzy posiłkami.  

 

Skład

Hydrolizat żelatyny, sorbitol – substancja wypełniająca, kwas jabłkowy – regulator kwasowości, węglan wapnia, hydroksywęglan
magnezu – substancje wzbogacające; stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, aromaty, acesulfam K, sukraloza –
substancje słodzące, witaminy (C, B6).  

Substancje aktywne  

Informacja żywieniowa 8 tabletek * %ZDS  

Kolagen 7,2 g 

Witamina C 18 mg 30%

Witamina B6 0,6 mg 30%

Wapń 240 mg 30 %

Magnez 90 mg 30 %

*% ZDS- procent realizacji zalecanego dziennego spożycia.  
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