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Duolife Collagen 750 ml
 

cena: 116,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać płyn

Producent duolife

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

DuoLife Collagen wzbogacony formułą antyoksydantów pozwala skórze zachować jędrność i elastyczność, chroni ją przed wczesnym
starzeniem się oraz przyczynia się do utrzymania zdrowych włosów i paznokci. Naturalny Collagen zapewnia optymalne funkcjonowanie
chrząstki stawowej oraz kości. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób pragnących zachować zdrowie i młody wygląd.

Skład i działanie:

* Mango to źródło antyoksydantów, które korzystnie wpływają na kondycję skóry. Zawiera magniferynę, wykazująca działanie
przeciwutleniające oraz zdolność do niwelowania negatywnego wpływu promieniowania UV na skórę.

* Kolagen morski ma bliźniaczo podobną budowę do kolagenu ludzkiego, dzięki czemuzapewnia elastyczność i gładkość skóry, wspiera
gojenie się ran oraz regenerację tkanek.

* Siarczan glukozaminy ze skorupiakówjest związkiem wspierającym pracę układu kostno-stawowego. Wchodzi w skład chrząstek
stawowych i płynu wypełniającego torebki stawowe, zwiększając ich odporność na przeciążenia.

* Chondroityna z chrząstki rekinadziała jak magnes wychwytujący wodę i składniki odżywcze, które dostarcza do chrząstki stawowej.
Ponadto ułatwia wbudowywanie wapnia do kości, co wzmacnia ich wytrzymałość.

* Acerola to doskonałe źródło naturalnej witaminy C, która wspomaga syntezę kolagenu. Przyczynia się do uzyskania gładszej i pełnej
blasku skóry, wspomaga działanie układu odpornościowego oraz gojenie się ran.

* Skrzyp polny to cenne źródło flawonoidów, potasu oraz krzemu, który skutecznie powstrzymuje siwienie włosów, wzmacnia paznokcie
oraz włosy. Ponadto poprawia elastyczność tkanki łącznej i kości.

* Pokrzywa jest źródłem związków krzemu wpływających na elastyczność i odporność naskórka, tkanki łącznej, kości oraz błon
śluzowych. Krzem jest niezbędny do syntezy kolagenu, wpływa na jego stabilność strukturalną i wspiera regenerację tkanek.
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* Pędy bambusa to źródło kwasów tłuszczowych stanowiących naturalny rozpuszczalnik dla prowitaminy A oraz witaminy E, które
działają w skórze i jej przydatkach, czego efektem jest gładka i młoda skóra, a także mocne włosy oraz paznokcie.

* Kwas hialuronowy nawilżając organizm „od środka” poprawia uwodnienie głębokich warstw skóry, spowalnia procesy starzenia,
pomaga niwelować zmarszczki oraz wspiera pracę stawów.

Stosowanie:

25 ml do 50 ml raz dziennie przed posiłkiem. Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć.
Całość butelki starcza na miesiąc użytkowania!

Podmiot odpowiedzialny:

Duolife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
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