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ELENA Activ Health Collagen MAX 15sasz
 

Cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Activ Health Collagen Max 15 saszetek

Collagen MAX to naturalny preparat składający się z hydrolizowanego kolagenu (3850mg w jednej saszetce) wzbogacony o liofilizowane
owoce żurawiny, aronii i czarnej porzeczki. Nie posiada mleka. Preparat zawiera (12mg w jednej saszetce, co stanowi 15% pokrycia
RWS). Witamina C jest niezbędna w procesie przyswajania kolagenu, a co za tym idzie, przyczynia się do utrzymania prawidłowego
funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, tkanki chrzęstnej, dziąseł, skóry i zębów.

Collagen Max stworzony został dla kobiet i mężczyzn, którzy chcą zachować prawidłową kondycje chrząstki i kości, a także młody
wygląd. Polecany zwłaszcza osobom aktywnie uprawiającym sport i osobom starszym.

SPOSÓB UŻYCIA: zawartość saszetki zalać połową szklanki przegotowanej, letniej wody; mieszać energicznie ok 1 min. do uzyskania
jednolitej zawiesiny. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Zaleca się spożywanie 1 porcji (saszetki) co drugi dzień. Powinno się spożywać nie więcej niż 1 porcję (saszetkę) na dzień. Preparat
należy spożywać najlepiej na czczo minimum 1 godz. przed posiłkiem lub 3 godz. po ostatnim posiłku. Nie należy przekraczać dziennej
porcji w ciągu dnia. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia oraz dla osób uczulonych bądź cierpiących na
nietolerancje któregokolwiek ze składników preparatu.

SKŁADNIKI: Hydrolizowany kolagen (pochodzenia rybiego) 55%, liofilizowane owoce aronii i żurawiny, liofilizowana porzeczka czarna.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

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
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 dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Sklep Kolagenum
WPPH Elena Import-Export Franciszek Siegień
Siedziba firmy: Kokanin 86
62-817 Żelazków
woj. wielkopolskie
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