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Kolagen 10 000 mg
Zaawansowana formuła płyn 500
ml | Pharmovit
Cena

59,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

PHARMOVIT (suplementy diety)

Opis produktu
Suplement diety

Kolagen 10000 mg

to innowacyjny suplement diety w płynie stworzony na bazie demineralizowanej wody oraz naturalnych koncentratów owocowych. W swoim składzie zawiera hydrolizowany kolagen, kwas hialuronowy, naturalne ekstrakty roślinne, witaminę C oraz witaminy z grupy B, czyli witaminy odgrywające znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

Sposób użycia:

Spożywać 25 ml dziennie w trakcie posiłku. Miarka dołączona jest do opakowania. Zalecana porcja dzienna to 25 ml.

Przed każdym użyciem wstrząsnąć.

Składniki:

Woda demineralizowana; hydrolizowany kolagen (z kolagenu typu I i III), w tym: l-glicyna, l-prolina, l-hydroksyprolina, kwas L-glutaminowy, l-alanina, l-arginina, kwas L-asparaginowy, l-lizyna, l-seryna, l-leucyna, l-fenyloalanina,
l-treonina, l-hydroksylizyna, l-izoleucyna, l-histydyna, l-metionina, l-tyrozyna; zagęszczony sok jabłkowy; mix koncentratów i przecierów z owoców: ananasa, pomarańczy, mango, banana, brzoskwini, marakui, liczi, gujawy, opuncji, kiwi, limonki, papai; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; witamina C (kwas Laskorbinowy); koncentrat soku z liści aloesu zwyczajnego; premiks witamin z grupy B (maltodekstryna, witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego), kwas pantotenowy (Dpantotenian wapnia), cholina (dwuwinian
choliny), PABA (kwas paraaminobenzoesowy), inozytol, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), biotyna (D-biotyna), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)); kwas hialuronowy; substancje konserwujące: kwas sorbowy, kwas benzoesowy; ekstrakt z ziela wąkroty azjatyckiej; ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na 95% OPC; ekstrakt z ziela skrzypu polnego standaryzowany na 7% krzemionki; ekstrakt z korzenia rdestu japońskiego standaryzowany na 50% resweratrolu; witamina B12 (metylokobalamina).

Środki ostrożności: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Produkt dla dorosłych. Spożywania produktu nie zaleca się kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.

Warunki przechowywania: Chronić przed światłem. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu produkt należy przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 5 tygodni od otwarcia.

Bez dodatku cukrów.
Zawiera naturalnie występujące cukry.

Autorska receptura Pharmovit®

Składniki w porcji dziennej

Porcja dzienna 25ml

Hydrolizowany kolagen

10000,00 mg

(z kolagenu typu I i III)
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w tym aminokwasy:

- l-glicyna

2024.2 mg

- l-prolina

1158,0 mg

- l-hydroksyprolina

1085,0 mg

- kwas L-glutaminowy

930,0 mg

- l-alanina

784,1 mg

- l-arginina

665,6 mg

- kwas L-asparaginowy

528,8 mg

- l-lizyna

328,2 mg

- l-seryna

291,8 mg

- l-leucyna

246,2 mg

- l-fenyloalanina

191,5 mg

- l-treonina

164,1 mg

- l-hydroksylizyna

145,9mg

- l-izoleucyna

127,7 mg

- l-histydyna

91,2 mg

- l-metionina

82,1 mg

- l-tyrozyna

72,9 mg

Witamina C

125,00 mg (156% RWS)*

Koncentrat soku z liści aloesu zwyczajnego (Aloe barbadensis)

100,00 mg

Kwas hialuronowy

50,00 mg

Ekstrakt 20:1 z ziela wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica)

5,00 mg

Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera)

5,00 mg

- w tym oligomeryczne proantocyjanidyny (OPC)

4,75 mg

Ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense)

5,00 mg

- w tym krzemionka

0,35 mg

Ekstrakt z korzenia rdestu japońskiego (Polygonum cuspidatum)

5,00 mg

- w tym resweratrol

2,50 mg

Witamina B1

2,50 mg (227% RWS)*

Witamina B2

2,50 mg (179% RWS)*
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