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Kolagen Kompleks - 50 kapsułek
Cena

37,00 zł

Dostępność

Niedostępny tymczasowo

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

KAT00060

Kod EAN

13: 5904365788311

Producent

Panaseus

Opis produktu

Kwas hialuronowy pomaga utrzymać zdrowie stawów wspomagając ich mobilność.
Kwas elagowy zawarty w skórce granatu stymuluje produkcję kolagenu w skórze.
Gotu kola wspiera krążenie obwodowe i niweluje uczucie "ciężkich nóg"
Skrzyp polny wspiera proces remineralizacji i pomaga utrzymać zdrowe kości.
Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu i wspiera zdrowie tkanki chrzęstnej.

• Synergiczne połączenie 8 naturalnych składników
• Jędrna skóra, mocne włosy i paznokcie!
• Elastyczne stawy i wytrzymałe kości!
• 50 dni naturalnej suplementacji

Składnik aktywny
Kolagen wołowy typ II
Kolagen rybi typ I
Kwas L-askorbinowy (wit. C)
Skrzyp polny - ekstrakt
w tym krzemionka (7%)
Gotu kola - ekstrakt
w tym saponiny triterpenowe (10%)
Granat - ekstrakt
w tym kwas elagowy (40%)
Kolagen rybi typ III
Kwas hialuronowy
Informacje dodatkowe
Kapsułek w opakowaniu
Rodzaj kapsułek
Sugerowana dawka dzienna
1 opakowanie wystarczy na
*RWS - Referencyjna wartość spożycia
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1 kapsułka
120 mg
90 mg
40 mg
28 mg
2 mg
25,mg
2,5 mg
13 mg
5 mg
10 mg
5 mg
50 kapsułek
Roślinne
1 kapsułka
50 dni

*%RWS

50%
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Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie.
Sposób użycia: Połknąć i popić dużą ilością wody, po pierwszym posiłku
Masa netto: 50 kapsułek po 391 mg każda (=19,55 g)
Składniki: Hydrolizowany kolagen wołowy typu II, hydrolizowany kolagen rybi typu I oraz III, inulina, kwas L-askorbinowy
(witamina C), ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) standaryzowany na zawartość min. 7% krzemionki,
ekstrakt z liści wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica) standaryzowany na zawartość min. 10% saponin triterpenowych,
ekstrakt ze skórki granatu (Punica granatum) standaryzowany na zawartość min. 40% kwasu elagowego, niskocząsteczkowy
hialuronian sodu (kwas hialuronowy). Skład kapsułki: celuloza roślinna

Informacja: Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamienicę
nerkową. Osoby przyjmujące leki przed użyciem powinny skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane dzieciom
oraz kobietom w ciąży i karmiącym. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety i zdrowego tryby życia. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze pokojowej
w sposób niedostępny dla małych dzieci. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: SSL Sp. z o.o. ul.
Granitowa 3/14, 02-681 Warszawa
Informacja alergiczna:
Nie zawiera skorupiaków, jaj, orzechów, soi, składników mlecznych, selera, gorczycy, sezamu.
Wizualizacja może różnić się od opakowania rzeczywistego.
Produkowane bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.
Produkt wolny od metali ciężkich, takich jak arsen, kadm, ołów czy rtęć.
Główny Inspektorat Sanitarny: 2021/09/22/SD/718983
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