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VITAL 3 KROPLE 5,5 ML
 

cena: 179,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać krople

Producent Futurobiotics

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie Bolesność stawów, Układ ruchu

Opis produktu
 

GWARANCJA ORYGINALNOŚCI. SZYBKA I BEZPIECZNA WYSYŁKA. DARMOWA DOSTAWA Z PREPARATEM. ZAPRASZAMY

Sprawdź preparat rekomendowany w tej samej kategorii --> Bivanol 90 kapsułek

Vital3 jest to suplement diety złożony z biologicznie aktywnych peptydów kolagenu typu II- n1. Aby go uzyskać, wysoko oczyszczony
kolagen jest pozbawiany jednego łańcucha alfa 1 polipetydowego tworząc formę kolagenu II –n1.

Jest wytwarzany w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych pod ścisłą kontrolą farmaceutyczną.,/p>

Produkt nie zawiera proteoglikanów, siarczanów glukozaminy i chondroityny ani MSM.

Zarówno proces wytwarzania jak i sam suplement jest chroniony 11 patentami w US i 13 międzynarodowymi.

Vital3 uzupełnia dietę w najwyższej jakości kolagen typu II podawany w postaci bioaktywnych peptydów, u osób mających kłopoty ze
stawami wynikającymi z trybu życia. Kolagen typu II buduje aktywnie chrząstkę w stawach stanowiąc rodzaj „rusztowania”
zapewniającego spoistość i trwałość mechaniczną oraz wpływając na zwiększenie mobilności stawu.

SPOSÓB UŻYCIA:

3 krople rozpuścić w 120-180 ml wody lub soku (nie grejpfrutowego). Wypić na czczo, 10 minut przed porannym posiłkiem.

Uwaga: Aby uzyskać właściwą wielkość kropli, butelkę należy trzymać pod kątem 45 stopni. Pionowe trzymanie opakowania podczas
wkraplania produktu spowoduje zbyt dużą wielkość kropli i przedwczesne zużycie się produktu. Zwiększanie dawki nie jest zalecane i
nie powoduje szybszego ani bardziej efektywnego działania Vital3.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Vital3 to produkt wyjątkowo ekonomiczny. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego dawkowania 1 dzień stosowania to tylko 2,4 zł. Jedno
opakowanie Vital3 wystarcza aż na 6 tygodni.

SKŁADNIKI:

1 dawka - 3 krople zawiera jako substancję czynną : Kolagen typ II - biologicznie aktywne fragmenty peptydowe

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ:

Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Korzyści ze stosowania preparatu Vital3

1. Składniki Vital3 służą do uzupełniania diety w specjalnie opracowany kolagen typu II
2. Vital3 pomaga usunąć przyczyny kłopotów ze stawami wykorzystując naturalny mechanizm ustnej tolerancji
3. Vital3 podawany jest w postaci kropli. Jego płynna postać została opracowana przez farmakologów i zawiera dawkę preparatu

dobraną w badaniach klinicznych. Wiele osób zażywa w ciągu dnia mnóstwo leków i suplementów, czasami nawet po 10
tabletek. Postać kropli pozwala na łatwe i dogodne stosowanie.

4. Preparat nie posiada żadnego smaku, zapachu ani koloru. Do preparatu nie dodano żadnych substancji polepszających aby
zachować wysoką jakość substancji czynnej.

5. Vital3 można stosować z innymi preparatami naturalnego pochodzenia na stawy takimi jak glukozamina czy chondroityna.
Wielu pacjentów stosując siarczan glukozaminy czy chondroityny osiąga niezadowalające rezultaty. Obecnie nie ma
przeciwwskazań aby preparaty glukozaminy podawać razem z Vital3.

6. Stosowanie Vital3 jest bezpieczne. W 10 badaniach klinicznych w zalecanych dawkach nie odnotowano żadnych działań
niepożądanych.

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

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

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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