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PURE COLLAGEN 650 MG, 100 TABLETEK
 

cena: 49,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent NOBLE MEDICA

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

(http://www.zdro-vita.pl/24374,pure-collagen-kolagen-morski-z-elastyna-i-antyoksydantami-120-kapsulek.html Preparat dostępny w
nowym, większym opakowaniu. Sprawdź --> )

PURE COLLAGEN to suplement diety - nutrikosmetyk, którego skład oparty został na kolagenie z ryb morskich z elastyną oraz cennymi
dla zdrowia i dla kondycji skóry witaminami i składnikami o wysokim potencjale antyoksydacyjnym.

Kolagen z ryb morskich z elastyną dzięki swej zdolności wiązania wody odpowiada za sprężystość, jędrność oraz prawidłowe nawilżenie
i regenerację komórek skóry.

Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry, kości, chrząstki i naczyń krwionośnych.

Witamina E chroni skórę przed stresem antyoksydacyjnym, który może objawiać się przyspieszonym procesem starzenia się organizmu,
wypadaniem włosów oraz szybkim procesem pojawienia się zmarszczek.

Ekstrakt z pestek czerwonych winogron standaryzowany na wysoką (95%)
zawartość proantocyjanidyn.
Proantocyjanidyny zawarte w pestkach winogron wykazują właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu pomagają neutralizować skutki
działania wolnych rodników.

Kolagen z ryb morskich zawarty w preparacie Pure Collagen został pozyskany z ryb żyjących w niezanieczyszczonych akwenach
wodnych. Jest dokładnie przebadany, wolny od dodatków i substancji pomocniczych (w tym wytworzonych w procesach GMO).

Skuteczność potwierdzona badaniami:

Działanie nawilżające kolagenu zawartego w Pure Collagen jest poparte badaniami klinicznymi.
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Wyniki badań wykazały poprawę nawilżenia całego naskórka o 8% po doustnym
stosowaniu przez 3 miesiące.

Sposób użycia:

Należy spożywać 4 tabletki dziennie - 2 rano i 2 wieczorem.

Składniki:

1 tabletka zawiera:
Kolagen z ryb morskich 200 mg
Witamina C 20 mg
Ekstrakt z pestek winogron 10 mg
Witamina E 3 mg

Produkt dostał nagrodę wyróżnienia "Beauty Spa Inspiration 2015" w kategorii Suplement diety.
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