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SOLGAR Kwas Hialuronowy - Biocell Collagen II, 30 tabletek
 

cena: 172,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabletki

Producent Solgar Vitamin and Herb

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Co to jest Solgar Biocell Collagen II

Solgar Biocell Collagen II to suplement diety dostarczający wysoce przyswajalnego hydrolizowanego kolagenu typu II. Preparat
zawiera: 

kolagen typu II pochodzący z 100% czystej chrząstki żebrowej,
kwas hialuronowy (hialuronian),
siarczan glukozaminy,
depolimeryzowany siarczan chondroityny,
białko,
glikoproteinę macierzy chrzęstnej.

Suplement diety Solgar BioCell Collagen II korzystnie wpływa na wygląd skóry, zapobiega jej starzeniu oraz wzmacnia stawy i łagodzi
objawy związane z bólami stawów.

Kolagen wraz z kwasem hialuronowym niezbędnymi składnikami budującymi skórę. Wraz z wiekiem obniża się poziom tych składników
w skórze a przez to spada jędrność, nawilżenie i elastyczność skóry.

Zawarty w preparacie BioCell Collagen II kwas hialuronowy jest opatentowanym, naturalnym składnikiem kolagenu typu II. Zawiera on
występującą naturalnie macierz kwasu hialuronowego, depolimeryzowany siarczan chondroityny i kolagen typu II. Preparat jest łatwo
wchłaniany przez organizm i zawiera najważniejsze składniki, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania skóry i stawów oraz
zwalczania zwyrodnieniowych skutków starzenia się organizmu.

Sposób użycia:

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
Zaleca się stosowanie 1 tabletki dziennie. Opakowania Solgar BioCell Collagen II zapewnia 30 dniową kurację.

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 tabletka) zawiera:

BioCell Collagen II 1200 mg - w tym:

Hydrolizowany kolagen typu II 750 mg
Siarczan chondroityny 192 mg
Kwas hialuronowy 120 mg
Witamina C (askorbinian wapnia) 100 mg

Skład:

BioCell Collagen®, w tym: hydrolizowany kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy, witamina C (L-askorbinian wapnia),
substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, guma celulozowa, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: glicerol (roślinny z oleju z ziarna
palmowego i oleju kokosowego), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. 

Informacja alergiczna

Produkt nie zawiera:

cukru,
skrobi,
kukurydzy,
drożdży,
pszenicy,
soi,
glutenu,
produktów mlecznych,
sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.

Producent

Solgar Vitamin and Herb, Inc.
500 Willow Tree Road
Leonia, NJ 07605
USA
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ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także przechowywanie i
transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl
Zaufaj sprawdzonej marce.
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