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SFD COLLAGEN PREMIUM Kolagen msm kwas hialuronowy
o smaku coli 400 g
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 g

Postać prosz.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSFD COLLAGEN PREMIUM Kolagen msm kwas hialuronowy o smaku coli 400 gZWIĘKSZA MOBILNOŚĆ
STAWÓWCHRONI STAWY I CHRZĄSTKIPOPRAWIA WYGLĄD SKÓRY, WŁOSÓW I PAZNOKCI!POSIADA KOMPLEKSOWY SKŁAD OPARTY
O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SKŁADNIKIZAWIERA PONAD 12000MG NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI HYDROLIZOWANEGO KOLAGENU TYPU I I
TYPU IIDOSKONAŁY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENYTYLKO 1,95 ZA JEDNĄ PORCJĘ PRODUKTU!PYSZNE SMAKIIDEALNA
ROZPUSZCZALNOŚĆDlaczego COLLAGEN PREMIUM??COLLAGEN PREMIUM powstał w odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów!
Bóle w stawach? Problemy z właściwą regeneracją? Częste urazy? Bez względu na to, czy borykasz się z tymi problemami, czy wolisz im
przeciwdziałać - ten produkt stworzony jest z myślą o Tobie. Zależało nam na uzyskaniu kompletnego produktu, składającego się z
najwyższej jakości składników, który dzięki swojej opatentowanej formule będzie działał szybko i efektywnie, zapewniając rozwiązanie
wszystkich problemów i odpowiednią profilaktykę! COLLAGEN PREMIUM to także produkt, który jest idealny dla kobiet, którym zależy na
uzyskaniu efektu mocnych i lśniących włosów, twardych i mocnych paznokci oraz gładkiej i elastycznej skóry.COLLAGEN PREMIUM to
suplement diety zawierający m.in. kolagen hydrolizowany, ekstrakt z kadzidłowca Boswellia serrata, witaminy i minerały. Wapń i mangan
są potrzebne do utrzymania zdrowych kości.COLLAGEN PREMIUM to nie zwykły suplement, ponieważ zawiera on wiele cennych i
potrzebnych substancji dla naszego zdrowia. Doskonale wspomaga nasz aparat ruchu i nie tylko. O to jego najcenniejsze
składniki:KOLAGEN HYDROLIZOWAN Y to najlepsza forma kolagenu. Kolagen to niezwykle istotny składnik w organizmie. Stanowi blisko
30% zawartości wszystkich białek. Jest elementem, który łączy ze sobą komórki, a więc jest niezwykle ważny przy prawidłowej budowie
zębów, kości oraz skóry. Wpływa on także na utrzymanie odpowiedniej elastyczności, poziomu nawilżenia oraz napięcia skóry, a wraz z
biotyną korzystnie oddziałuje na prawidłowy stan włosów.Dlaczego hydrolizowana forma jest najlepsza? Kolagen składa się z
aminokwasów, które organizm musi "wchłonąć", aby z niego skorzystać. Nasz kolagen ulega hydrolizie, co oznacza, że został już
częściowo "rozłożony", więc najważniejsze aminokwasy są łatwiejsze do "wchłonięcia".KWAS HIALURONOWY jest związkiem naturalnie
występującym w organizmie. W skórze ludzkiej jest składnikiem macierzy międzykomórkowej skóry właściwej oraz jest głównym
składnikiem mazi stawowej. Jest ważnym składnikiem płynu stawowego, gdzie służy jako środek smarny i odgrywa rolę w
przeciwstawianiu się siły ściskające.SIARKA ORGANICZNA (MSM) ma wyjątkowe właściwości profilaktyczne i terapeutyczne. Dzięki
swym właściwościom przeciwutleniającym zabezpiecza uszkodzone chrząstki przed działaniem wolnych rodników, jednocześnie
zmniejszając dolegliwości bólowe. Polecana jest również w celu poprawy kondycji stanu włosów, skóry i paznokci. Siarka w MSM bierze
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udział w syntezie podstawowych aminokwasów l-metioniny i l-cysteiny.EKSTRAKT Z ŻYWICY KADZIDŁOWCA zawierający kwas
bosweliowy. Kadzidłowiec (Boswellia serrata) to roślina pochodząca z Indii, z której pozyskuje się powszechnie cenioną i stosowana od
tysięcy lat żywicę.WITAMINA D , tzw. słoneczna witamina, pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, utrzymaniu zdrowych
kości i zębów oraz korzystnie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego.WITAMIN C , która uważana jest
za jedną z ważniejszych witamin. Wśród wielu jej zasług, należy zwłaszcza wspomnieć o tym, że pomaga w utrzymaniu prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich, a także w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, dziąseł, zębów i skóry.Dodatkowo
witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.
Przyczynia się również do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego i do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.WAPŃ przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Ponadto
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego i prawidłowym funkcjonowaniu
enzymów trawiennych. Dodatkowo bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek. Wapń jest też potrzebny do utrzymania
zdrowych kości oraz zębów.Zalecane spożycieSTOSOWAĆ RAZ DZIENNIE, POMIĘDZY POSIŁKAMI. SPOŻYĆ BEZPOŚREDNIO PO
PRZYGOTOWANIUDorośli: 20 g (2 miarki) rozpuścić w 200 ml wody.Stosować raz dziennie, pomiędzy posiłkami.Spożyć bezpośrednio
po przygotowaniu.Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.WażneNie spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik
produktu.SkładnikiKolagen hydrolizowany, maltodekstryna, metylosulfonylometan (msm), regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
witamina C (kwas l-askorbinowy), aromat, siarczan glukozaminy KCL (ze skorupiaków), sole wapniowe kwasu ortofosforowego,
hialuronian sodu, ekstrakt z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata), diglicynian manganu, substancje słodzące: sukraloza, acesulfam k,
barwnik: karmel amoniakalny, witamina D (cholekalcyferol).20 g produktu zawiera:kolagen hydrolizowany 12,44 g, metylosulfonylometan
(MSM) 1,5 g, witamina C 1000 mg (1250%), siarczan glukozaminy KCl 250 mg, w tym glukozamina 150 mg, wapń 120 mg (15%), kwas
hialuronowy 30 mg, ekstrakt z żywicy kadzidłowca 25 mg, w tym kwas bosweliowy 16,3 mg, mangan 2 mg (100%), witamina D 50 μg
(1000%).RWS – Referencyjna Wartość SpożyciaProducentSFD S.A.ul. Głogowska 4145-315 Opole
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