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SFD COLLAGEN PREMIUM Kolagen msm kwas hialuronowy
o smaku czarnej porzeczki 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
 

OpisSFD COLLAGEN PREMIUM Kolagen msm kwas hialuronowy o smaku czarnej porzeczki 400 gCOLLAGEN PREMIUM to suplement
diety zawierający m.in. kolagen hydrolizowany, ekstrakt z kadzidłowca Boswellia serrata, witaminy i minerały. COLLAGEN PREMIUM to
nie zwykły suplement, ponieważ zawiera on wiele cennych i potrzebnych substacji dla naszego zdrowia. Doskonale wspomaga nasz
aparat ruchu i nie tylko.Zwiększa mobilność stawówChroni stawy i chrząstkiPoprawia wygląd skóry, włosów i paznokciZawiera ponad
12000mg najwyższej jakości hydrolizowanego kolagenu typu I i typu IIIIdealna rozpuszczalnośćKOLAGEN HYDROLIZOWANY 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”.SIARCZAN GLUKOZAMINY jest związkiem zaliczanym do grupy Aminocukrów. W naszym
organizmie wchodzi w skład chrząstki stawowej. Jej suplementacja prowadzi do pobudzenia procesu syntezy Proteoglikanów co
przekłada się na przyspieszenie procesów naprawczych stawów. Dodatkowo grupa siarczanowa ułatwia wbudowywanie Siarki do
chrząstki stawowej, zwiększając tym samym efekt terapeutyczny Siarczanu Glukozaminy.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.Sposób użyciaPorcję 20 g (2 miarki) rozpuścić w 200 ml wody. Stosować raz dziennie, pomiędzy
posiłkami. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.SkładKolagen hydrolizowany, 12,44 gMetylosulfonylometan (MSM), 1,5 gWitamina C,
1000 mgSiarczan glukozaminy KCl, 250 mgw tym: glukozamina, 150 mgWapń, 120 mgKwas hialuronowy, 30 mgEkstrakt z żywicy
kadzidłowca Boswellia serrata, 25 mgw tym: kwas bosweliowy, 16,3 mgMangan, 2 mgWitamina D, 50 μg
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