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BICAPS COLLAGEN MAX 60 KAPSUŁEK
 

cena: 68,70 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent ForMeds

Substancja
czynna

Kwas hialuronowy (Acidum hyaluronicum),
Witamina C (Kwas askorbinowy), Witamina
D3 (Cholekalcyferol), Witamina K2 MK7
(Menachinon-7)

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie na zdrowe kości

Opis produktu
 

Suplement diety BICAPS COLLAGEN MAX uzupełnia dietę w kolagen, L-prolinę
oraz kwas hialuronowy.
L-prolina wchodzi w skład kolagenu i stanowi 30% tworzących go białek.
Kwas hialuronowy występuje między innymi w skórze i naskórku, tkance łącznej, chrząstce i maziówce stawowej.
Witamina C wspomaga produkcję kolagenu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki.
Witaminy K i D pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Witamina D uczestniczy w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia
oraz utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi.

Suplement diety BICAPS COLLAGEN MAX zawiera 40 mg chrząstki kurczaka (w tym niezdenaturowany kolagen typu II), 360 mg L-
proliny, 100 mg kwasu hialuronowego, 100 mg witaminy C, 100 μg witaminy K (K2 MK-7) oraz 50 μg/ 2 000 IU witaminy D (D3) w 2
kapsułkach bez żadnych dodatków.

Produkty nie zawierają sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy
i barwników, takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,
dwutlenek tytanu itp.

Pojemnik wykonany jest z roślinnych i odnawialnych surowców nie GMO. Etykieta jest w pełni biodegradowalna i nadaje się do
kompostowania.

Składniki:

Porcja dzienna- 2 kapsułki zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

* Chrząstka kurczaka- 40 mg,

w tym: kolagen- 10 mg,
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* L-prolina- 360 mg,
* Kwas hialuronowy- 100 mg,
* Witamina C- 100 mg (133 %),
* Witamina K (K2 MK-7)- 100 μg (133 %),
* Witamina D (D3)- 50 μg/ 2 000 IU (1 000 %).

Składniki:
L-prolina, kwas hialuronowy, witamina C (kwas L-askorbinowy), kolagen (chrząstka kurczaka), witamina K (mikrokapsułkowany
menachinon-7), pullulan (otoczka kapsułki), witamina D (cholekalcyferol).

Firma ForMeds została założona w 2012 roku. Najważniejsze dla marki Formeds jest produkcja suplementów diety bez chemicznych
dodatków. Firma ta już po krótkim czasie zdobyła wiele certyfikatów jakości.

Priorytetem ForMeds jest aby produkty były bezpieczne, naturalne ale również skuteczne. Całość podlega ścisłej kontroli medycznej i
wielu specjalistów z zakresu medycyny, dietetyki, fizjoterapii, biologii i chemii czuwa nad tym. Składnikami suplementów diety są
surowce o najwyżej jakości pozyskiwane tylko od renomowanych europejskich dostawców.

Kategoria produktu:

Suplement diety

PRODUCENT :

FORMEDS Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę D

Witamina K2 MK7 Krople | Witamina K2 MK7 Tabletki | Witamina K2 MK7 Kapsułki

Sprawdź także inne preparaty zawierajace witaminę C

 Witamina C krople | Witamina C tabletki | Witamina C kapsułki 
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