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GENACOL KOLAGEN 90 KAPSUŁEK
 

cena: 90,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent genacol

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

Genacol jest hydrolizatem kolagenu.

Genacol - 1 kapsułka zawiera 400 mg kolagenu+ 10 mg Witaminy C.
Genacol - suplement diety, łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu pochodzenia zwierzęcego w formie kapsułek z proszkiem.

Zhydrolizowana forma cząsteczki ma optymalną wielkość, co ułatwia wchłanianie.

Genacol jest produktem stymulującym syntezę pięciu głównych typów kolagenu:
Kolagen typu I - kości, ścięgna, więzadła i skóra
Kolagen typu II - chrząstki i struktura oka
Kolagen typu III - wątroba, płuca i tętnice
Kolagen typu IV - nerki i narządy wewnętrzne
Kolagen typu V - większość tkanki łącznej, włosów i łożyska
Wytwarzanie kolagenu jest zoptymalizowane. Organizm może syntetyzować określone typy kolagenu w oparciu o ich potrzeby,
dostarczając w ten sposób naturalną i skuteczną odpowiedź na starzenie się tkanek.
Genacol , hydrolizat kolagenu działa w 3 etapach, w następujący sposób:
Etap 1. Etap Wchłaniania - po zażyciu Genacol®, hydrolizat kolagenu jest szybko wchłaniany w przewodzie żołądkowo-jelitowym.
Etap 2. Etap Dystrybucji - sekwencje aminokwasowe hydrolizatu kolagenu przenikają przez układ krążenia do tkanki chrzestnej stawów.
Etap 3. Etap Stymulacji - hydrolizat kolagenu stymuluje syntezę najważniejszych pięciu typów kolagenu w organizmie.

SPOSÓB UŻYCIA:

3 kapsułki na dzień, jednorazowo, najlepiej przed snem, co najmniej dwie godziny po ostatnim posiłku.
Można stosować 6 kapsułek dziennie: 3 rano 30 minut przed śniadaniem i 3 wieczorem, najlepiej przed snem.

Genacol to produkt bez zapachu, bez konserwantów. Nie zawiera alergenów, alkoholu, glutenu i laktozy.
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SKŁADNIKI:

Hydrolizat kolagenu: 400 mg
Witamina C: 10 mg
Stearynian magnezu: 10 mg
Kapsułka żelatynowa pochodzenia zwierzęcego (bydlęca): 91,25 mg
Pakowanie: kapsułki w otoczce z żelatyny wołowej w dawce 400 mg (masa całkowita 494 mg)
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