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Collagen płyn doustny, 30 ml x 15 sztuk Zyskaj Zdrowie
 

cena: 96,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o.

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

Collagen Zyskaj Zdrowie to najwyższej jakości naturalny kolagen pochodzenia szwajcarskiego.

Dzienna porcja zawiera 10 000 mg hydrolizowanego kolagenu, a 100 % peptydów kolagenowych zhydrolizowane jest do optymalnej
dla naszego organizmu wielkości 2000 daltonów, co zapewnia wysoką, 95% wchłanialność produktu.

Collagen Zyskaj Zdrowie 
pomaga zachować zdrową skórę i włosy,
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie kości i chrząstki,
jest bogaty w zestaw witamin – witaminę C, niacynę, witaminę E, kwas pantotenowy, witaminę B6, ryboflawinę, tiaminę,
witaminę A, kwas foliowy, biotynę,
witaminę D oraz witaminę B12,
polecany jest osobom starszym, ale także wszystkim powyżej 25 r. życia, gdyż już wtedy w organizmie spada zdolność do
odtwarzania włókien kolagenowych,
dla aktywnych: osób trenujących i sportowców,
ma przyjemny smak kiwi-limonka.

Produkt bogaty w zestaw witamin. Nie zawiera substancji konserwujących. 

W postaci wygodnych, gotowych do spożycia shotów.

Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie kości i chrząstki
Pomaga zachować zdrową skórę i włosy
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Dla wszystkich: kobiet, mężczyzn i osób starszych
Dla aktywnych: osób trenujących i sportowców

Składniki:
1 opakowanie jednostkowe (30 ml) zawiera: soki kiwi i limonka z koncentratów soków;
hydrolizowany kolagen pochodzenia wołowego (10 000 mg); kompleks witamin: witamina C,
niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, tiamina, witamina A, kwas
foliowy, biotyna, witamina D, witamina B12, aromat kiwi, substancja słodząca – sukraloza.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla
zachowania prawidłowego stanu zdrowia.

Opakowanie zawiera:
15 buteleczek x 30 ml, smak: kiwi-limonka.

Zalecane spożycie:
1 butelka (30 ml) dziennie

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Rekomenduje się systematyczne stosowanie przez dłuższy czas (minimum 4 tygodnie).

Najlepiej pić schłodzony, do 24h po otwarciu.

Tworzenie się osadów jest zjawiskiem naturalnym. Należy wstrząsnąć przed użyciem.

Z uwagi na naturalne pochodzenie składników kolor płynu może różnić się w zależności od partii produktu.

Ostrzeżenia:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.
Preparat przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe

Najlepiej spożyć przed: data i numer partii na naklejce zabezpieczającej pudełko. Przechowywać
w suchym i ciemnym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Podmiot odpowiedzialny: 
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Zyskaj Zdrowie Sp. z o.o., ul. Energetyków 28, 20-468 Lublin

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
 

Galeria
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