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PREMIUM KOLAGEN 10 000 MG 500 ML
 

cena: 89,67 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent yango

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Kolagen to podstawowy budulec wielu narządów, takich jak skóra, chrząstki, ścięgna, kości i zęby. Bez niego poprawne funkcjonowanie
organizmu byłoby niemożliwe. Kolagen zapewnia skórze odpowiednią regenerację i nawilżenie. Poprawia jej elastyczność i jędrność oraz
zapobiega wiotczeniu. Dodatkowo kolagen wspomaga rozprawienie się z cellulitem.
Czy wiesz, że kolagen stanowi ponad połowę wszystkich białek skóry? Właśnie dlatego ma decydujący wpływ na jej wygląd i kondycję.
Zbawienny wpływ kolagenu odczują również włosy, które przy odpowiednio wysokim jego stężeniu staną się mocniejsze i bardziej gęste.
Kolagen zmniejsza też potencjał włosów do wypadania.

Kolagen Premium zawiera również 17 aminokwasów niezbędnych dla zachowania zdrowia.

Kolagen + kwas hialuronowy + Krzem + Witaminy
Aż 10 000 mg kolagenu w dawce dziennej
Wysoce przyswajalna formuła Pure Peptide®
Skuteczne połączenie kolagenu typu I oraz III
Zawarta witamina C i krzem wspomagają biosyntezę kolagenu.

Składnik aktywny 15 ml - dawka dzienna % ZDS*
Witamina C 120 mg 200%
Witamina B5 (kwas pantotenowy) 5 mg 83%
Witamina B6 1 mg 50%
Witamina B7 (biotyna) 5000 ug 3333%
Witamina B12 24 ug 2400%
Miedź 1 mg --
Kwas hialuronowy 50 mg --
Krzem 7 mg --
Kolagen (typu I i III) 10000 mg --
*ZDS - zalecane dzienne spożycie

Sposób użycia:
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15 ml codziennie rano, wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.

Składniki:

woda wielokrotnie filtrowana, mieszanka soków owocowych z koncentratów (pomarańcza, jabłko, mandarynka, marakuja, banan,
morela, guawa, papaja, limonka, mango, ananas, winogrono), hydrolizat kolagenu typu 1 i 3 (hydrolizowany kolagen Pure Peptide® typu 1
i 3, zawiera aminokwasy: L-glicyna, L-prololina, L-alanina, L-hydroksyprolina, kwas L-glutaminowy,
L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-seryna, L-lizyna, L-leucyna, L-walina, L -treonina, L-fenyloalanina, L-izoleucyna, L-hydroksylizyna, L-
metionina, L-histydyna, L-tyrozyna, L-cysteina), substancja słodząca (fruktoza), kwas L-askorbinowy, hialuronian sodu, dwutlenek
krzemu, D-biotyna, D-pantotenian wapnia, naturalny aromat truskawkowy, emulgator (guma
ksantanowa), naturalny barwnik (sok z buraków ćwikłowych), środki konserwujące (sorbinian potasu, benzoesan sodu), chlorowodorek
pirydoksyny, glukonian miedzi, środki konserwujące (kwas jabłkowy, kwas cytrynowy ), substancja słodząca (stewia: glikozydy
stewiolowe), metylokobalamina.

Kategoria produktu:

Suplement diety

Podmiot odpowiedzialny:

YANGO Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14
02-681 Warszawa
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