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Collaflex Osteum kaps. 60 kaps.
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Collaflex Osteum, kapsułki, 60 szt.

Opis
Collaflex Osteum - suplement diety wspierający prawidłowe funkcjonowanie chrząstki i kości. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
Collatrin® (zhydrolizowane składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas
hialuronowy), żelatyna (składnik otoczki), kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
inulina, cholekalcyferol (witamina D3), menachinon (witamina K2), substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek
tytanu.

Składniki 2 kapsułki:
Collatrin w tym: kolagen typu II 700 mg 420 mg, Siarczan chondroityny 140 mg, Kwas hialutonowy 70 mg , Witamina C 100 mg 125%,
Witamina K2 MK-7 50 µg 67%, Witamina D3 50 µg (2000 j.m.) 1000%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Masa netto
34 g

Właściwości składników
Collatrin (kolagen typu II, siarczan chondroityny oraz kwas hialuronowy) dostarczają organizmowi składniki występujące w tkance
chrzęstnej.
Witamina C wspomaga organizm w prawidłowej produkcji kogalenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząski i kości
dodatkowo wspomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina K i witamina D wspomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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 Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
OLEOFARM
Mokronoska 8
Wrocław
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