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SOLGAR KWAS HIALURONOWY KOLAGEN KOMPLEKS, 30
TABLETEK
 

Cena: 141,72 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać TABLETKI

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR KWAS HIALURONOWY KOLAGEN KOMPLEKS, 30 TABLETEK

**Opis produktu:**

Kwas hialuronowy to jedna z najpopularniejszych substancji od dawna stosowanych w celu poprawy wyglądu skóry. Jej właściwości
pozytywnie wpływają również na chrząstkę stawową, wyraźnie ją wzmacniając.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 tabletka) zawiera: 
BioCell Collagen® (opatentowany ekstrakt z chrząstki z mostka kruczaka) – 1200 mg
w tym:
Hydrolizowany kolagen typu II – 720 mg,
Siarczan chondroityny – 192 mg,
Kwas hialuronowy – 120 mg;
Witamina C (L. askorbinian wapnia) – 100 mg (125%*)
*RWS – Referencyjnych Wartości Spożycia
Składniki:
BioCell Collagen®, w tym: hydrolizowany kolagen typu II, siarczan chondroityny, kw. hialuronowy; Witamina C (L-askorbinian wapnia),
substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; guma celulozowa, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: glicerol
(roślinny), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

**Działanie:**
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Suplement diety firmy Solgar ułatwi spełnienie marzeń o pięknej skórze i sprawnych stawach. Opatentowana formuła BioCell Collage II®,
czyli główny składnik czynny suplementu diety Kwas Hialuronowy 120mg, to naturalny hydrolizat chrząstki mostka kurczaka. Zawiera on
wszystkie jej elementy – kwas hialuronowy, siarczan glukozaminy, depolimeryzowany siarczan chondroityny, białko i glikoproteinę
macierzy chrzęstnej. Wszystkie te substancje wraz z kolagenem typu II pozwalają zregenerować stawy oraz wzmocnić jędrność i
elastyczność skóry.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 1 tabletka, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

30 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:*

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 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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