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OLEOFARM COLLAFLEX 120 kapsułek
 

Cena: 51,10 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.żelatyn.twarde

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

OLEOFARM Collagen 120 kapsułek

**Wskazania:**

Preparat uzupełnia dietę w kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy i witaminę C. Polecany jest osobom dbającym o
utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki i kości, zwłaszcza osobom starszym i osobom aktywnie uprawiającym sport.

**Włściwości:**

MCollaflex posiada w swoim składzie Collatrin® zawierający składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II,
siarczan chondroityny oraz kwas hialuronowy. Występują one w zhydrolizowanej, niskocząsteczkowej formie charakteryzującej się
wysoką wchłanialnością z przewodu pokarmowego. Collaflex® zawiera także witaminę C, która pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości.
Ponadto witamina C chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.

**Składniki:**

Collatrin® (zhydrolizowane składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny oraz kwas
hialuronowy), żelatyna (składnik otoczki), kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
inulina, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu.

(2 kapsułki) zawierają: 700 mg Collatrin®, w tym: 420 mg kolagenu typu II, 140 mg siarczanu chondroityny oraz 70 mg kwasu
hialuronowego; 80 mg witaminy C (100% referencyjnej wartości spożycia).

**Zalecane dzienne spożycie:**

dorośli – 1 kapsułka dwa razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/oleofarm-collaflex-120-kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

**Wielkość opakowania:**

120 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

**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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