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Duolife Collagen płyn 750 ml (but.)
 

Cena: 135,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 750 ml (but.)

Producent DUOLIFE S.A.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
DUOLIFE Collagen płyn 750 ml

WŁAŚCIWOŚCI
DUOLIFE Collagen płyn 750 ml
Twój 100% naturalny suplement diety na każdy dzień.

DuoLife Collagen wzbogacony formułą antyoksydantów pozwala skórze zachować jędrność i elastyczność, chroni ją przed wczesnym
starzeniem się oraz przyczynia się do utrzymania zdrowych włosów i paznokci. Naturalny kolagen zapewnia optymalne funkcjonowanie
chrząstki stawowej oraz kości. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób pragnących zachować zdrowie i młody wygląd.

KOLAGEN – PODSTAWOWY BUDULEC TKANKI ŁĄCZNEJ
Kolagen to fundament tkanki łącznej. Jako główne białko, wraz z elastyną oraz kwasem hialuronowym odpowiada za nawilżenie naszej
skóry, elastyczność oraz napięcie. Z wiekiem jednak skóra wiotczeje oraz traci sprężystość, a stawy i kręgosłup są bardziej narażone na
uszkodzenia. Spowodowane jest to faktem, iż nasza skóra po 26 roku życia produkuje coraz mniej kolagenu. Później zaś, w wyniku
naturalnego trybu życia, chorób oraz wysokiej aktywności fizycznej kolagen zostaje zniszczony. Kolagen popularnym składnikiem
produktów kosmetycznych. Z racji swoich właściwości kolagen bardzo często występuje w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji
ciała oraz w kremach przeciw zmarszczkom. Ma silne właściwości nawilżające oraz liftingujące dlatego cieszy się ogromną
popularnością wśród kobiet. Swoje zastosowanie kolagen znalazł również w chirurgii plastycznej jako naturalny wypełniacz ubytków.

KOLAGEN W PŁYNIE – WEWNĘTRZNA ODBUDOWA SKÓRY
Obecnie kolagen dostępny jest pod wieloma postaciami i cieszy się naprawdę ogromną popularnością. Wyniki badań jednak
potwierdzają, iż najskuteczniejszą formę działania wykazuje kolagen do picia. Systematyczne przyjmowanie od wewnątrz odbudowuje
włókna kolagenowe oraz pomaga w spowolnieniu procesów starzenia się naszej skóry. Kolagen w płynie jest bardzo dobrze
przyswajalny przez organizm człowieka, co wspomaga prawidłową suplementację. Już między 6, a 12 godziną od spożycia ilość
kolagenu w organizmie wyraźnie wzrasta. Ważne jest jednak, aby jak najszybciej zacząć proces uzupełniania niedoboru kolagenu.
Przynieść to może bowiem zadowalające rezultaty w bardzo krótkim okresie.
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KOLAGENOWY NAPÓJ MŁODOŚCI DLA KAŻDEGO
DuoLife Collagen to naturalny suplement diety w postaci kolagenu do picia. Posiada on właściwości zarówno upiększające, jak i
prozdrowotne. Regularne stosowanie pozwoli cieszyć się gładką, nawilżoną, promienną skórą twarzy, bez oznak starzenia. Zmniejszy
wypadanie włosów oraz poprawi stan Twoich paznokci. Skóra na ciele stanie się jędrniejsza, a rozstępy i cellulit stanie się mniej
widoczny. To jednak nie wszystko. Dodatkowo przyjmowanie kolagenu stanowiącego naturalny budulec kości sprawi, iż ból
reumatyczny stawach lub kręgosłupie stanie się mniej uciążliwy na co dzień. DuoLife Collagen przeznaczony jest dla wszystkich, a jego
właściwości zachwycą także i Ciebie!

Kolagen morski
wykazuje bliźniaczo podobną budowę do kolagenu ludzkiego. Podstawową jego funkcją w organizmie jest budowa chrząstek, poprawa
stanu stawów oraz uzupełnienie niedoborów tego składnika w skórze. Dodatkowo odgrywają rolę w gojeniu się ran oraz regeneracji
tkanek. Jego obecność zapewnia elastyczność i gładkość skóry.

Skrzyp polny
jest cennym źródłem flawonoidów, potasu oraz krzemu, który skutecznie powstrzymuje siwienie włosów, wzmacnia kruche paznokcie
oraz włosy. Ponadto poprawia elastyczność tkanki łącznej i kości.

Pokrzywa
to źródło krzemu, który wpływa na przemianę materii oraz kondycję włosów i paznokci. Związki krzemu, obecne w pokrzywie, utrzymują
odpowiednią elastyczność i odporność naskórka, tkanki łącznej, kości oraz błon śluzowych. Krzem jest niezbędny do syntezy kolagenu,
wpływa na stabilność strukturalną i możliwości regeneracji tkanek.

Mango
jest bogatym źródłem witaminy A i E, które korzystnie wpływają na kondycję skóry i zdrowie oczu. W roślinie tej występuje glikozyd,
zwany magniferyną, wykazujący działanie przeciwutleniające. Z uwagi na wyjątkowo silne właściwości antyoksydacyjne oraz zdolność
do niwelowania negatywnego wpływu promieniowania UV na skórę, mangiferyna znalazła szerokie zastosowanie w kosmetyce.

Siarczan glukozaminy
ze skorupiaków jest związkiem wspierającym prace układu kostno-stawowego. Wchodzi w skład chrząstek stawowych i płynu
wypełniającego torebki stawowe, zwiększając ich odporność na przeciążenia oraz pobudzając syntezę chrząstki poprzez chondrocyty.

Acerola
należy do owoców o wysokiej zawartości naturalnej witaminy C, który wspomaga syntezę białek, w tym kolagenu. Przy odpowiedniej
ilości witaminy C organizm jest w stanie sprawnie i efektywnie wytwarzać kolagen. Przyczynia się do uzyskania gładszej i pełnej blasku
skóry, wspomaga działanie układu odpornościowego oraz gojenie się ran.

Chondroityna z rekina
zawarta w chrząstce rekina umożliwia regenerację powierzchni stawowych. Działa jak magnes wychwytujący wodę i składniki
odżywcze, dostarczając je chrząstce stawowej. Ponadto ułatwia wbudowywanie wapnia do kości, co rzutuje na stan wytrzymałościowy
stawów i kości.

Pędy bambusa
to naturalne źródło krzemu, który przywraca jędrność i elastyczność włóknom kolagenowym i elastylowym, zapobiegając uszkodzeniom
tkanki kostnej i chrzęstnej. Zawartość krzemu jest w bambusie niezwykle wysoka, bo wynosi ponad 75 %. Obecne kwasy tłuszczowe o
charakterze nienasyconym stanowią naturalny rozpuszczalnik dla prowitaminy A oraz witaminy E, silnych antyoksydantów, które
działają w skórze i jej przydatkach, dając widoczne efekty w postaci nawilżonej, gładkiej i młodej skóry oraz zdrowych, mocnych włosów
oraz paznokci.

Kwas hialuronowy
pomaga organizmowi zatrzymać wilgoć, utrzymać stawy w dobrym stanie oraz chroni siatkówkę oka. Kwas hialuronowy jest
szczególnie ważny dla skóry, gdzie wzmacnia jej komórki i regenerację tkanek. Nawilżając organizm „od środka” ma nie tylko poprawić
uwodnienie głębokich warstw skóry, ale i spowolnić procesy starzenia, jak również zachować odpowiednie jej nawilżenie i elastyczność.

ZALECANE SPOŻYCIE
25 do 50 ml raz dziennie przed posiłkiem. Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia.
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 WAŻNE
Przechowywanie: preparat przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć do 30 dni. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Dodatkowe informacje: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia
piersią. Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy
tryb życia są istotne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

SKŁADNIKI
puree z owoców mango, kolagen morski, siarczan glukozaminy 2KCL ze skorupiaków, siarczan chondroityny z rekina, standaryzowany
ekstrakt z aceroli (w tym witamina C), standaryzowany na zawartość krzemu ekstrakt ze skrzypu polnego, ekstrakt z pokrzywy,
standaryzowany na zawartość krzemu ekstrakt z pędów bambusa, kwas hialuronowy.

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
DuoLife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
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