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ALTER MEDICA KOLAGEN MORSKI 90 kaps.
 

Cena: 28,52 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 90 kaps.

Postać kapsułki

Producent ALTER MEDICA

Opis produktu
 

Alter Medica Koloagen morski 90 kaps

**Opis produktu:**

Kolagen jest głównym białkiem tkanki łącznej i podstawowym składnikiem fibrylarnym (włóknistym) skóry, kości, ścięgien, chrząstek i
zębów. Kolagen ze skór ryb morskich
jest związkiem, którego cząsteczki są mniejsze niż cząsteczki kolagenu pochodzenia zwierzęcego, dlatego jego działanie jest
efektywniejsze. Mangan przyczynia
się do utrzymania zdrowych kości oraz pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych. Witamina C pomaga w prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości oraz chrząstki.

**Składniki:**

Enzymatyczny hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich; ekstrakt z owoców aceroli (Malpighia punicifolia), standaryzowany na 25%
zawartość witaminy C; substancja przeciwzbrylająca: E470b; źródło manganu:glukonian manganu; otoczka kapsułki:żelatyna

**Działanie:**

Enzymatyczny hydrolizat kolagenu ze skór ryb morskich polecany jest osobom dorosłym narażonym na znaczne obciążenia stawów,
a także rekonwalescentom w stanach pourazowych. Wspomaga utrzymanie właściwego stanu tkanki łącznej - budującej strukturę
całego ciała, przyspiesza regenerację m.in. tkanki kostnej, chrzęstno-stawowej, stawów i ścięgien.
Uzupełnia dietę w łatwo przyswajalne, hydrolizowane, rozpuszczalne białka kolagenowe.
Korzystnie wpływa na kondycję skóry, włosów i paznokci.

**Zalecane spożycie:**
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3 kapsułki dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

90 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Alter Medica
ul. Spokojna 11
34-300 Żywiec

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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