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Kolagen FAST x60 tabletek do ssania o smaku
truskawkowym
 

Cena: 18,14 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

XENICO PHARMA

Postać tabletki do ssania

Substancja
czynna

kolagen, witamina C

Typ produktu suplement diety

Właściwości bez cukru / dla cukrzyków, produkt wegański
/ dla wegan

Opis produktu
 

Kolagen FAST to unikalny produkt uzupełniający dietę w najwyższej jakości naturalny kolagen w wysokiej dawce 500 mg oraz witaminę
C, która przyczynia się do tworzenia kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki oraz skóry. Kolagen
jest ważnym składnikiem budulcowym tkanki łącznej.

Preparat ma formę tabletek do ssania o smaku truskawkowym: naturalny aromat truskawkowy, słodzony stewią.

Składniki:

krystaliczny hydrolizat kolagenu; substancja wypełniająca: izomalt; koncentrat buraka czerwonego; kwas L-askorbinowy (witamina C);
naturalny aromat; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancja przeciwzbrylająca: roślinne sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.

Składnik 1 tabletka
1000 mg

% RWS* 5 tabletek
5000 mg

% RWS*

Hydrolizat kolagenu 500 mg – 2500 mg –
Witamina C 15 mg 19 % 75 mg 95 %
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*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia witamin i składników mineralnych dla osób dorosłych

Przeznaczenie:

w szczególności dla kobiet dbających o wygląd skóry, osób aktywnych oraz sportowców

Sposób użycia:

Ssać 1-5 tabletek dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

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:

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Białowieska 91B
54-234 Wrocław
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