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FORMEDS F-COLLAGEN MAX PROSZEK 30 Porcji
 

Cena: 75,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 daw.

Postać PROSZEK

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

FORMEDS F-COLLAGEN MAX PROSZEK 30 PORCJI

**Opis produktu:**

Suplement diety F-Collagen Max uzupełnia dietę w kolagen. Kolagen jest niezbędny
do prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki oraz stanowi naturalny składnik budulcowy stawów. Odpowiada także za
sprężystość, jędrność, właściwe nawilżenie skóry oraz ciągłą odnowę jej komórek. Kolagen jako białko pomaga też w utrzymaniu masy
mięśniowej. Witamina C bierze udział w syntezie kolagenu wspierając jego produkcję. Jako antyoksydant chroni też przed szkodliwym
wpływem wolnych rodników oraz zwiększając aktywność białych krwinek oraz interferonu pomaga w prawidłowym działaniu układu
odpornościowego. Witamina K i D wspomagają utrzymanie zdrowych kości. Witamina D wspomaga prawidłowe wchłanianie i
wykorzystanie wapnia oraz utrzymanie jego prawidłowego poziomu we krwi. Podczas gdy witamina K przyczynia się także do
prawidłowego krzepnięcia krwi. Produkt nie zawiera sztucznych wypełniaczy, barwników
i konserwantów.

**Składniki:**

Kolagen (hydrolizat białka kolagenowego), kwas hialuronowy, witamina C (kwas L- askorbinowy), witamina K (menachinon-7), witamina
D (cholekalcyferol)

**Działanie:**

F-Collagen Max marki Formeds to suplement diety w postaci proszku, który stanowi źródło kolagenu, witaminy K (K2 MK-7), witaminy D
(D3), kwasu hialuronowego oraz witaminy C. Pomaga utrzymać zdrowe kości, zęby oraz skórę. Wykazuje również korzystny wpływ na
działanie układu odpornościowego

**Zalecane spożycie:**
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1. Wsyp 1 porcję proszku (2 płaskie miarki) do suchego naczynia.
2. Dodaj 200 ml wody lub innego napoju i wymieszaj.
W celu dokładnego rozpuszczenia proszku zachowaj kolejność przygotowania.
Spożywaj 1 raz dziennie w trakcie posiłku.
Przed spożyciem energicznie wstrząśnij pojemnikiem.

**Wielkość opakowania:**

156 g - 30 porcji

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

**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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