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FORMEDS BICAPS COLLAGEN 60 Kapsułek
 

Cena: 48,39 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS COLLAGEN 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Bicaps Collagen uzupełnia codzienną dietę w kolagen oraz L-prolinę dla prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki.

**Składniki:**

L-prolina, witamina C (kwas L-askorbinowy), kolagen (chrząstka kurczaka), pullulan (otoczka kapsułki)

Porcja dzienna - 2 kapsułki zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Chrząstka kurczaka - 40 mg, w tym:
- kolagen - 10 mg,
L-prolina - 540 mg,
Witamina C - 100 mg (125 %).

**Działanie:**

Suplement diety Bicaps Collagen zawiera 40 mg chrząstki kurczaka
(w tym niezdenaturowany kolagen typu II), 540 mg L-proliny oraz 100 mg witaminy C
w dwóch kapsułkach. Kolagen stanowi 30% całkowitej masy białka ludzkiego.
Jest to składnik, który odpowiada za sprężystość, jędrność, właściwe nawilżenie skóry
oraz ciągłą odnowę jej komórek. Kolagen jest również niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki i jest też naturalnym
składnikiem budulcowym stawów. Pomaga on w utrzymaniu zdrowych kości oraz masy mięśniowej. L-prolina to składnik kolagenu,
który stanowi 30% tworzących go białek, a zastosowana w preparcie wiamina C wspomaga produkcję kolagenu.
Wyniki badań niezdenaturowanego kolagenu typu II zawartego w produkcie BICAPS® COLLAGEN:
1. Niezdenaturowany kolagen typu II obniżył biomarker odpowiedzialny za pogorszenie stanu chrząstki.
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2. Odnotowano poprawę parametrów jakości życia według kwestionariusza SF-36. Ocenia on m.in. funkcjonowanie fizyczne,
emocjonalne i witalność.
3. Parametry skali WOMAC uległy poprawie. Skala ocenia: nasilenie bólu, sztywność stawów i funkcjonowanie fizyczne u osób z
problemami stawów.
Bicaps Collagen nie zawiera dodatku sztucznych wypełniaczy, barwników i konserwantów. Składniki preparatu zamknięte są w
naturalnej roślinnej kapsułce z pullanu,
a te w pojemniku wykonanego z roślinnych surowców.

**Zalecane spożycie:**

Zaleca się stosowanie 2 kapsułek raz dziennie w trakcie posiłku.

**Wielkość opakowania:**

60 KAPSUŁEK

**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**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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