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ELENA KOLAGEN Złoty 30 mg-120 kps
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Kolagenum - Liofilizowany kolagen z ryb 120 kapsułek
Opakowanie: 120 kapsułek (1 kapsułka zawiera 125 mg liofilizowanego kolagenu pochodzenia rybiego)

Kolagenum stworzone zostało dla kobiet i mężczyzn, którzy chcą zachować dobrą formę i młody wygląd.

Kolagenum to naturalny preparat składający się w 50% z czystego liofilizowanego kolagenu pochodzenia rybiego oraz koziego i kobylego
mleka, aronii i żurawiny.

Opakowanie: 120 kapsułek (1 kapsułka zawiera 125 mg liofilizowanego kolagenu pochodzenia rybiego)

SPOSÓB UŻYCIA: Zaleca się przyjmowanie od 2 do 4 kapsułek dziennie, najlepiej na czczo minimum 1 godz. przed posiłkiem lub 3
godziny po ostatnim posiłku. Maksymalna porcja to 10 kapsułek (600 mg) na dobę. Kapsułki należy przyjmować doustnie i popijać
wodą. Nie należy przekraczać maksymalnej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie jest przeznaczony dla osób uczulonych lub
cierpiących na nietolerancję któregokolwiek ze składników preparatu.

SKŁADNIKI: liofilizowany kolagen (pochodzenia rybiego) 50%, liofilizowane kozie mleko, liofilizowane kobyle mleko, liofilizowane owoce:
aronii i żurawiny, otoczka kapsułki hydroksypropyloceluloza.

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:
Kolagenum WPPH Elena Import-Export

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 Franciszek Siegień
Siedziba firmy:
Kokanin 86
62-817 Żelazków
woj. wielkopolskie

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

