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Colafit kolagen w kostkach 60 sztuk
 

cena: 60,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 szt.

Postać kostki

Producent GorVita

Wysyłka do 48 godzin

Opis produktu
 

Colafit kolagen 60 kostek

Suplement Diety Colafit to czysty 99,9% liofilizowany kolagen w postaci kostek. Metoda liofilizacji pozwala na otrzymanie najwyższej
czystości produktu, przy niższej wadze i wysokiej wchłanialności. Nie bez powodu tą metodą przygotowywana jest żywność dla
astronautów.

Kolagen to produkt otrzymywany w ba bazie białka zwierzęcego. W 50% stanowi on składnik budulcowy naszego organizmu (skóra,
paznokcie, włosy, stawy i kości). W diecie współczesnego człowieka kolagenu jest bardzo mało, traci on bowiem swoje wartości poprzez
obróbkę termiczną. Dlatego istotna jest jego suplementacja, np. poprzez zażywanie preparatów takich jak Colafit.

Colafit - Czysty Kolagen Liofilizowany - Działanie:

Suplement diety Colafit w postaci kostek:

uzupełnia niedobór kolagenu w diecie
chroni i regeneruje stawy
odżywia i odmładza skórę
wygładza zmarszczki
obniża ryzyko uszkodzeń narządów ruchu
zapobiega egzemom, zmianom skórnym i jest pomocny w ich likwidowaniu

Składniki

Czysty, organiczny, kolagen liofilizowany w postaci kostek (99,9%). Nie zawiera żadnych domieszek organicznych i chemicznych oraz
metali.
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Kostka zawiera białko - 7,92 mg i cukier maks. 0,08 mg. Wartość energetyczna 0,14 kJ/0,034 kcal.

8 mg liofilizowanego kolagenu w postaci kostki, po spożyciu wytworzy w organizmie 800 mg najwyższej jakości kolagenowego żelu.

Sposób użycia

Osoby dorosłe: 1 kostka dziennie.

Dzieci powyżej 3-go roku życia: pół kostki.

Kostkę Colafit przyjmować rano, na czczo minimum 10 minut przed jedzeniem. Można przyjmować bez popicia, nie wpływa to ujemnie
na wchłanianie kolagenu.

Suplement bezpieczny dla diabetyków, kobiet w ciąży oraz karmiących.

Produkt posiada atest Ministerstwa Zdrowia CZR i SR. Preparat otrzymał Pozytywną Opinię Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich w
Poznaniu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt zawiera lekkie liofilizowane kostki kolagenu, dlatego opakowanie może sprawiać wrażenie pustego.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor:
PPUH GORVITA
Szczawa 106
34-607 Szczawa
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