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PRIMABIOTIC Collagen Gold płyn kolagen 10000mg 30 x 30
ml
 

Cena: 229,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 but. po 30 ml

Postać płyn

Producent NATUBAY SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPRIMABIOTIC Collagen Gold płyn kolagen 10000mg 30 x 30 mlCzy Primabiotic Collagen jest suplementem dla Ciebie? Tak,
jeśli:– odczuwasz skutki niedoboru kolagenu, takie jak: słabsze włosy i paznokcie, więcej zmarszczek, bóle stawów, kości i mięśni,
cellulit, utrudnione gojenie ran;– wolisz kolagen do picia o pysznym smaku niż łykanie tabletek lub rozpuszczanie proszku;– zależy Ci na
naturalnej suplementacjiKolagen naturalny – co o nim wiemy?Kolagen to jedno z najważniejszych białek w organizmie. Występuje w
skórze, układzie kostnym, w mięśniach, w tkance łącznej oraz rogówce oka. Nazwa pochodzi od greckiego słowa „kolla”, oznaczającego
klej. Jest eliksirem młodości, elastycznym rusztowaniem skóry.Niestety już po 25. roku życia następuje powolna utrata zdolności jego
wytwarzania.Kolagen jest najważniejszym białkiem człowieka i główną częścią podstawy tkanki łącznej – stanowi 30% wszystkich
białek obecnych w organizmie.Bierze udział w funkcjach życiowych prawie wszystkich układów, narządów i tkanek.Odpowiada za
utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia skóry oraz odnawianie jej komórek.Włókna kolagenowe są fundamentalnym budulcem min.
skóry, ścięgien, kości, stawów, rogówki oka.Kolagen zawiera wyjątkowy skład aminokwasów ze względu na zawartość glicyny, proliny i
lizyny.Z wiekiem wytwarzanie kolagenu przez skórę zwalniaPo 25. roku życia ilość kolagenu w naszym organizmie zaczyna się
zmniejszaćDo zaburzeń w tworzeniu kolagenu dochodzi również w sytuacjach wzmożonego wysiłku fizycznego i stresuPrimabiotic
Collagen to suplement dla kobiet, mężczyzn, seniorów i sportowców – polecamy go każdemu, kto skończył 25 lat i zaczyna odczuwać
skutki niedoboru tego białka. Kolagen do picia Primabiotic występuje w wygodnej formie shotów, gotowych do spożycia od razu.Jego
skład jest prosty i naturalny – Primabiotic Collagen wyróżnia się na tle innych suplementów brakiem sztucznych dodatków czy cukru
(zawiera tylko te występujące naturalnie). W małej porcji zamknięto, oprócz kolagenu, również szereg ważnych dla zdrowia i urody
witamin. Smak łączy w sobie słodycz jabłek i brzoskwiń z delikatną, kwaskową nutą cytryny.Witaminy zawarte w Primabiotic Collagen:–
pomagają zachować gładką skórę (wit. A, B2, B3, biotyna (B7) oraz wit. E, zwana „witaminą młodości”)– pomagają zachować zdrowe
włosy (wit. B7 – biotyna)– pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego (wit. A, C, D, B6, B12)– przyczyniają się
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia (wit. C, B2, B3, B5, B6, B12)– pomagają w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym (wit. C, B2, E)– pomagają w utrzymaniu zdrowych kości (wit. D, C)– pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu
nerwowego (wit. B1, B2, B3, B6, B7, B12)– pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych (wit. C, B1, B3, B6, B7, B12)–
pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu serca (wit. B1)Zalecane spożycie30 ml (1 buteleczka)/dziennie, przez minimum 4
tygodnie.Pierwsze efekty są widoczne już po 30 dniach suplementacji, a najlepsze rezultaty można osiągnąć po 3 miesiącach

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/primabiotic-collagen-plyn-30-x-30-ml.html
https://aptekazawiszy.pl/primabiotic-collagen-plyn-30-x-30-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

stosowania. Kolagen Primabiotic najlepiej pić po posiłku, np. tuż po śniadaniu.WażnePochodzenie: wołowySkładnikiSkładnik Ilość w
dziennej porcji (30 ml) RWS*Kolagen 10 000 mgWitamina A 121 µg 15%Tiamina (B1) 0,275 mg 25%Ryboflawina (B2) 0,434 mg
31%Niacyna (B3) 4,16 mg 26%Kwas pantotenowy (B5) 1,5 mg 25%Witamina B6 0,406 mg 29%Biotyna (B7) 13 µg 26%Kwas foliowy (B9)
60 µg 30%Witamina B12 1,2 µg 48%Witamina C 80 mg 100%Witamina D 1,2 µg 24%Witamina E 3 mg 25%*RWS: dzienna referencyjna
wartość spożycia dla osoby dorosłejRWS nie zostało ustaloneProducentNatubay Sp. z o.o.ul. Poznańska 46C62-510 Konin
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