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Collaflex DUOPACK x120 kapsułek
 

Cena: 49,80 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Oleofarm

Postać kapsułki

Substancja
czynna

chondroityna, kolagen, kwas hialuronowy
(hialuronian sodu), witamina C

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat uzupełnia dietę w kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy i witaminę C. Polecany jest osobom dbającym o
utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki i kości, zwłaszcza osobom starszym i osobom aktywnie uprawniającym sport.

Właściwości:

Collaflex® posiada w swoim składzie unikalny, opatentowany składnik BioCell Collagen® zawierający składniki macierzy
międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny oraz kwas hialuronowy. Występują one w zhydrolizowanej,
niskocząsteczkowej formie charakteryzującej się wysoką biodostępnością i wchłanialnością z przewodu pokarmowego. Collaflex®
zawiera także witaminę C, która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki
i kości. Ponadto witamina C chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Sposób użycia:

1 kapsułka dwa razy dziennie.

Skład:

BioCell Collagen® (zhydrolizowane składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas
hialuronowy), żelatyna (składnik otoczki), witamina C (kwas L-askorbinowy), stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca),
dwutlenek tytanu (barwnik).
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Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:

700 mg BioCell Collagen®, w tym 420 mg kolagenu typu II, 140 mg siarczanu chondroityny oraz 70 mg kwasu hialuronowego, 80 mg
witaminy C (100%*).
*% zalecanego dziennego 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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