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KOLAGEN NORWESKI 60 KAPSUŁEK
 

cena: 55,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać kapsułki

Producent BioMed-Pharma

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

Wyjątkowa okazja! Darmowa Dostawa dla wszystkich zamówień już od 99 PLN. Zamów dwa opakowania preparatu Kolagen
Norweski i ciesz się Darmową Dostawą. Zapraszamy!

Uznanie wśród Pacjentów oraz Farmaceutów dla preparatu Kolagen Norweski za optymalny skład oraz naturalne pochodzenie
składników jest największym wyróżnieniem! Dziękujemy

Kolagen norweski to nowy na polskim rynku suplement diety skierowany do kobiet po dwudziestym piątym roku życia, które dbają o
swoją aktywność fizyczną oraz zdrowie skóry, włosów i paznokci.

Preparat produkowany w Norwegii z najwyższej jakości składników naturalnego pochodzenia. Uznany na rynkach Skandynawskich,
zyskał dziesiątki tysięcy zadowolonych klientów, niedawno wprowadzony do Polski.

Kolagen Norweski szczególnie polecany jest osobom, które dbają od zdrowie i idącą w parze urodą i chcą jak najdłużej cieszyć się
młodym wyglądem.

Starannie dobrane składniki są pomocne w utrzymaniu zdrowych i silnych włosów, twardych, nierozdwajających się paznokci oraz
wpływają na lepsze nawilżenie cery.

Dodatkowo składniki preparatu posiadają pozytywny wpływ na pracę stawów.

Kolagen Norweski mimo krótkiej obecności na polskim rynku zdołał już zyskać grono zadowolonych klientek i zdobył tytuł Bestseller
Roku w kategorii „Innowacja dla zdrowia i Urody” w konkursie organizowanym przez Imperium Kobiet.

Składniki:
2 kapsułki zawierają:

Nierafinowany olej z łososia - 1000 mg

w tym Omega 3 - 228 mg
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EPA - 25 mg
  DHA - 27 mg
kwasy Omega 6- 192 mg
kwasy Omega 9 - 550 mg
Kolagen typu II - 100 mg
Witamina C - 100 mg
Mangan - 1 mg
Witamina D - 16 µg

Sposób użycia:

2 kapsułki dziennie.

Procesowi produkcji towarzyszą restrykcyjne cykliczne testy jakościowe, a miejsce powstawania spełnia wymogi stawiane
najnowocześniejszym fabrykom.

Preparat wyprodukowany w standardzie jakości Good Manufacturing Practise (GMP) oraz HACCP. 

Gwarancja Jakości:

Substancje wykorzystane w procesie produkcyjnym pochodzą w większości z własnych plantacji zlokalizowanych na nieskażonych
terenach Norwegii a w procesie produkcji polegamy na najnowocześniejszym i najbardziej zaawansowanym sprzęcie wiodących
producentów. Całość zamknięta jest w elastycznej, łatwej do połknięcia kapsułce.

Nagroda dla Kolagen Norweski w kategorii: Innowacja dla zdrowia i urody
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Data ważności: 05.12.2021

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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