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KOLAGEN + KWAS HIALURONOWY 250 MG, 60 KAPSUŁEK
 

cena: 113,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent hanoju

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Kwas hialuronowy i kolagen są niezbędnymi budulcami skóry, których poziom spada wraz z wiekiem i które odpowiadają za nawilżenie,
jędrność i elastyczność skóry.

Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem występującym w tkankach organizmu. Znajduje się w całym ciele. Wypełnia przestrzeń
międzykomórkową, a w skórze stanowi ponad 50% , doskonale nawilża.

Niestety z wiekiem ilość kwasu hialuronowego drastycznie maleje. Skóra starzeje się, a po 40 roku życia mamy już go o połowę mniej.
Kwasu hialuronowego ubywa, skóra wiotczeje, traci sprężystość i przybywa zmarszczek.

Utrata kwasu hialuronowego powoduje, że skóra traci zdolność wiązania wody. Jedna cząsteczka kwasu wiąże około 250 cząsteczek
wody. Jeżeli ilość tego ważnego składnika obniża się, objawy starzenia stają się coraz bardziej widoczne.

Kwas hialuronowy jest składnikiem wielu kremów przeciwzmarszczkowych i liftingujących, a w zakładach kosmetycznych można
poddać się zabiegom wstrzyknięcia kwasu hialuronowego pod skórę.

Kolagen uważa się za jedną z najważniejszych i cennych substancji, od których zależy młodość, jędrność, gładkość i elastyczność skóry.
Kolagen stanowi 1/3 masy wszystkich białek budujących ciało człowieka. Jest to główne białko tkanki łącznej. Kolagen jest niezwykle
bogatym źródłem glicyny, proliny, hydroksyproliny, a także kwasu glutaminowego i argininy. Z tego względu zalicza się ją do substancji
chroniących stawy. Kolagen jest wytwarzany w naszym organizmie, podlega on bowiem ciągłej wymianie, dostateczne ilości kolagenu
jesteśmy w stanie wytwarzać do 25 roku życia, po tym okresie produkcja kolagenu maleje i powstają braki kolagenu, średnio 3% rocznie
zmniejsza się jego produkcja. Coraz mniejsza ilość kolagenu powoduje problemy ze skórą, jej wyglądem, zaczynają się pojawiać
pierwsze zmarszczki, matowieją włosy, mamy coraz słabszy wzrok. Metodą na polepszenie i zwiększenie ilości kolagenu jest
dostarczanie go do organizmu jako suplementu diety w tabletkach.

Działanie:

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.biomed24.pl


 
FutureMed

Ul. Ostrowiecka 7A, Sienno
+48 22 228 20 13

 

nawilża i odżywia skórę,

zwiększa jej elastyczność i jędrność,

zmniejsza matowość, szorstkość,

chroni przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych,

wspiera regenerację naskórka,

przeciwdziała wolnym rodnikom,

pomaga usuwać przez skórę toksyny,

pomaga opóźnić proces starzenia.

Sposób użycia:

dwie kapsułki dziennie.

Skład:

42,86% kolagen Peptan F (pozyskiwany z ryb morskich)
28,57% fermentowany kwas hialuronowy
28,57% Hydroxypropylmethylceluloza (kapsułka)

Czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze!
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