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NOBLE HEALTH Class A Collagen dla MAMY 90 kapsułek
 

cena: 42,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 90 KAPSUŁEK

Postać kapsułki

Producent Noble Health

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Class A Collagen to unikalny produkt poprawiający wygląd skóry, włosów i paznokci dedykowany w szczególności dla kobiet w ciąży i w
trakcie karmienia.

Suplement diety zawiera wysokiej jakości wyselekcjonowane składniki:

kolagen klasy A pozyskiwany ze skóry dorsza Gadus morhua dziko żyjącego w Oceanie Północnoatlantyckim (hydrolizowany),
witamina C wspiera prawidłową produkcję kolagenu,
proantocyjanidyny z pestek winogron wspomagają ogólny wygląd skóry,
cynk pomaga zachować zdrowie włosów, skóry i paznokci,
biotyna i selen wspomagają zdrowe i lśniące włosy,
witamina E ochroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

Kolagen ze skór ryb morskich jest najlepiej przyswajalny dla organizmu wykazując przy tym najbardziej korzystne działanie.

Pozytywne działanie Class A Collagen potwierdza test na Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Aż u
75%
badanych kobiet nastąpiła poprawa wilgotności i nawilżenia skóry.

Produkt ten został poddany ekspertyzie toksykologiczno-farmakologicznej, który potwierdził bezpieczeństwo jego stosowania u
kobiet w ciąży i karmiących.

Składniki aktywne w 2 kapsułkach:

Witamina E 6 mg
Witamina C 40 mg
Biotyna 12,5 µg
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Cynk 5 mg
Selen 27,5 µg
Ekstrakt z pestek winogron 20 mg w tym:
proantocyjanidyny 19 mg
Kolagen rybi 400 mg
Kwas hialuronowy 15 mg
Izolat białka sojowego 140 mg

Wielkość cząsteczki kolagenu w produkcie to 4000 daltonów.

Sposób użycia:
2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem popić wodą.

Składniki:
substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, kolagen ze skór ryb morskich, sproszkowane białko z nasion soi, skrobia
ziemniaczana, kwas L-askorbinowy (witamina C),
mieszanka mineralna: glukonian cynku (cynk), selenian VI sodu (selen); ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.), substancja
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, substancja wypełniająca – hydroksypropyloceluloza,
substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), d-biotyna (biotyna).

Przechowywanie:
przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Wyprodukowano w UE dla:
Noble Health Sp. z o.o.
ul. Warszawska 62, Wielogóra
26-660 Jedlińsk
POLSKA

Kategoria:
suplement diety

Podmiot odpowiedzialny:
Noble Health Sp. z o.o.
ul. Franciszka Legackiego 7
26-600 Radom
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