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COLVITA KOLAGEN W TABLETKACH 120 SZTUK
 

cena: 387,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 120 kaps.

Producent Colway

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

DARMOWA DOSTAWA KURIEREM. SZYBKA I BEZPIECZNA WYSYŁKA. GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Colvita to suplement diety i nutrikosmetyk w kapsułkach.

Unikatowy na skalę światową kompleks liofilizatu czystego tropokolagenu, pozyskiwanego ze skór rybich, ekstraktu alg morskich i
bioprzyswajalnej witaminy E (alfa-tokoferolu).

COLVITA jest pochodną wielkiego wynalazku polskiej biotechnologii, jakim było wyekstraktowanie do postaci roztworu wodnego z
zachowaniem naturalnej dla organizmów żywych trójspiralnej konformacji białka – czystego, naturalnego kolagenu ze skór rybich.

Kolagen stanowiący 30% całkowitej masy białka ludzkiego, jest odpowiedzialny za ciągłą odnowę komórek ciała.
Decyduje o sprężystości, jędrności i właściwym nawilżeniu skóry. Dla uzyskania lepszego wyglądu skóry i maksymalnego poprawienia jej
gęstości została stworzona COLVITA – kapsułka młodości.

Colvita to unikalny, niespotykanie biodostępny, kompletny zbiór aminokwasów kolagenowych.

Dbając o młodość, skład COLVITY wzbogacony został algami (Fucus vesiculosus) o wysokiej zawartości jodu organicznego,
potrzebnego do utrzymania właściwej struktury skóry. Dodana została również witamina E pozyskiwaną z ziaren, chroniąca
najważniejszy bastion młodości i witalności – kod genetyczny komórek skóry DNA.

COLVITA dostarcza organizmowi wszystkie składniki budulcowe kolagenu, a zatem i całej tkanki łącznej.

SKŁAD:

algi, kolagen rybi, witamina E (octan D-α-tocoferylu), żelatyna rybia – kapsułka, liofilizowana cytryna – nośnik.

STOSOWANIE:
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2 kapsułki dziennie, najlepiej po lub w trakcie posiłku z uwagi na obecność witaminy E rozpuszczalnej wyłącznie w tłuszczach.

Nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Zaprzestać używania w wypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu w temperaturze
pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Colway J.Zych,N.Zych Sp.J.
Ul.Hippiczna 2
84-207 Koleczkowo
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