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Collaflex DUO x30 saszetek
 

Cena: 34,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Oleofarm

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

chondroityna, glukozamina, imbir, kolagen,
kwas hialuronowy (hialuronian sodu),
witamina C, żywica kadzidłowca

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Zastosowanie:

Preparat polecany jest osobom dbającym o utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki stawowej i zdrowych kości, zwłaszcza osobom
uprawiającym sport, które chcą wspierać organizm w produkcji kolagenu

Zalecane spożycie:

Dorośli – 1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml letniej wody, mleka lub jogurtu i mieszać do rozpuszczenia
proszku. Występujący osad jest cechą naturalną produktu z uwagi na obecność ekstraktów roślinnych. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie
prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Uwaga:

Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
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Dzienna porcja (1 saszetka) zawiera:

Hydrolizowany kolagen typu I

2500 mg

Witamina C (kwas L-askorbinowy)

1000 mg (1250%**

Siarczan glukozaminy 2KCl

1000 mg

Ekstrakt z żywicy kadzidłowca (Boswellia serrata) w tym:
kwasy bosweliowe

120 mg
78 mg

ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber officinale)

100 mg

Collatrin®, w tym:
kolagen typu II

siarczanu chondroityny
kwas hialuronowy

100 mg
60 mg
20 mg
10 mg
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**% referencyjnej wartości spożycia

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
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