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Artivit, płyn, 30 ml x 15 fiolek
 

Cena: 65,89 zł

Opis słownikowy

Postać płyn

Producent Trb Chemedica

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Kolagen, Witamina B1, Witamina B2, 
Witamina B6

Opis produktu
 

Opis Artivit, płyn, 30 ml x 15 fiolek

Artivit fiolki jest płynnym roztworem, zawierającym całkowicie naturalnie hydrolizowany kolagen o wysokiej biodostępności i
udowodnionej skuteczności oraz witaminy z grupy B. Dodawanie fiolki do codziennej diety dostarcza jednorazowo aminokwasów
niezbędnych do syntezy kolagenu, podstawowego składnika chrząstki stawowej.

Działanie Artivit, płyn, 30 ml x 15 fiolek

Artivit to płynny preparat, którego formuła opiera się na hydrolizowanym kolagenie (tzw. Colatech), który odgrywa znaczącą rolę w
poprawie pracy stawów. Przystosowany jest do codziennego stosowania. 1 fiolka Artivitu to źródło aminokwasów, minerałów i witamin z
grupy B. Preparat posiada owocowy zapach. Korzystne działanie suplementu odczuwane jest już po 15 dniach regularnego
przyjmowania. Zaleca się picie preparatu minimum przez 2 miesiące. Po kilku tygodniach stosowania Artivitu można także zauważyć
znaczną poprawę stanu skóry, włosów i paznokci.

Skład Artivit, płyn, 30 ml x 15 fiolek

woda; hydrolizowany kolagen wysokiej czystości; środek słodzący; fruktoza; zakwaszacz kwas cytrynowy; polepszacz smaku: chlorek
sodu; konserwant sorbinian potasu; regulator kwasowości wodorotlenek magnezu, owocowy aromat; witaminy z grupy B-
deksapantenol (Witamina B5), chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6), ryboflawina (Witamina B2) i chlorowodorek tiaminy (Witamina
B1); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu

?rednia warto?? od?ywcza w 100 g w 1 fiolce
Warto?? energetyczna 216 kcal / 917 kJ 80 kcal / 339 kJ

T?uszcze: 0,2 g 0,1 g
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nasycone

nienasycone

nieobecne

0,2 g

nieobecne

0,1 g

W?glowodany, w tym:

cukry

27 g

27 g

10 g

10 g

B?onnik nieobecny nieobecny

Bia?ka 26,5 g 9,8 g

Sol (wyra?ona jako sód) 0,39 g 0,14 g

Zawarto??
sk?adników

w 100 g w 1 fiolce % ZDS*/ na fiolk?

Kolagen wysokiej
czysto?ci

27 g 10 g  --

Witamina B1 3,8 mg 1,4 mg 127 %

Witamina B2 4,3 mg 1,6 mg 114 %

Witamina B6 5,4 mg 2 mg 143 %

Witamina B5 16,2 mg 6 mg 100 %

Dawkowanie Artivit, płyn, 30 ml x 15 fiolek

1 fiolka dziennie, bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w pół szklanki wody (150 ml). Wstrząsnąć przed użyciem.

Informacje dodatkowe Artivit, płyn, 30 ml x 15 fiolek

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
Jako, że Artivit jest produktem naturalnym mogą pojawić się zmiany w kolorze, zapachu i smaku. Nie ma to wpływu na jakość produktu.
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