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MyVITA SILVER KOLAGEN PROSZEK TYM 1/2 80g
 

Cena: 39,89 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 80 g

Postać PROSZEK

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVita Silver Kolagen typ I + II

**Opis produktu:**

Suplement diety zawierający połączenie dwóch typów kolagenu: hydrolizowany typu
I SeaGarden pozyskiwany z dorsza atlantyckiego i natywny typu II UC-II. Kolagen
to niezwykle istotny składnik w organizmie. Znajduje się w zębach, dziąsłach,kościach włosach, skórze, paznokciach oraz w wielu
narządach wewnętrznych. Jest elementem, który łączy ze sobą wszystkie komórki organizmu. Kolagen to również istotny element
budulcowy stawów.

**Składniki:**

Norweski kolagen hydrolizowany z dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) SeaGarden typu I, hydrolizowany kolagen z chrząstki kurczaka
typu II, siarczan chondroityny, kwas L-askorbinowy, kolagen natywny UC-II z chrząstki kurczaka typu II, kwas hialuronowy. Dzienna
porcja(2500mg) zawiera: kolagen typu I 2316mg, kolagen typu II 50mg, witamina C 80mg (100%)*, chondroityna 10mg, kolagen typu II
UC-II 3mg, kwas hialuronowy 1 mg.
*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

**Działanie:**

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

**Zalecane spożycie:**

2 łyżeczki dziennie. Wymieszać w wodzie.

**Wielkość opakowania:**
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200 g

**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**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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