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Collaflex, 350 mg kapsułki, 60 szt.
 

Cena: 27,94 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Oleofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chondroityna, Kolagen, Kwas hialuronowy, 
Witamina C

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Collaflex, 350 mg kapsułki, 60 szt.

Collaflex suplement diety wspomagający utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki i kości. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Collaflex, 350 mg kapsułki, 60 szt.

Collatrin® (zhydrolizowane sk?adniki macierzy mi?dzykomórkowej tkanki chrz?stnej:

kolagen typu II, siarczan chondroityny oraz kwas hialuronowy), ?elatyna (sk?adnik

otoczki), kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów

t?uszczowych, inulina, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, barwnik:

dwutlenek tytanu.

Sk?adniki 2 kapsu?ki % RWS*
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Collatrin

w tym:

kolagen typu II

700 mg

 

420 mg

---

 

---

Siarczan chondroityny 140 mg ---

Kwas hialuronowy 70 mg ---

Witamina C 80 mg 100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Collaflex, 350 mg kapsułki, 60 szt.

Collaflex® to wyjątkowy suplement diety z uwagi na zawartość Collatrinu, który jest źródłem składników macierzy międzykomórkowej
tkanki chrzęstnej, czyli: kolagenu typu II, siarczanu chondroityny oraz kwasu hialuronowego. Składniki te występują w zhydrolizowanej,
niskocząsteczkowej formie, która jest wysoce wchłanialna z przewodu pokarmowego. Collaflex® został również wzbogacony o dodatek
witaminy C, która uczestniczy w produkcji kolagenu wspomagając prawidłowe funkcjonowanie chrząstki i kości. Ponadto, chroni ona
komórki przed szkodliwym wpływem stresu oksydacyjnego. Kolagen typu II to najpowszechniejsza forma kolagenu w organizmie. Jest
on odpornym na rozciąganie białkiem tkanki łącznej, które jest głównym składnikiem chrząstek i ścięgien. Odpowiada on również za
utrzymanie prawidłowej elastyczności skóry. Siarczan chondroityny jest najważniejszym związkiem tworzącym macierz tkanki
chrzęstnej. Korzystnie oddziałuje na utrzymanie stawów w dobrej kondycji. Wspomaga utrzymanie prawidłowej elastyczności tkanki
chrzęstnej, umożliwiając w ten sposób stawom odpowiednią ruchomość. Kwas hialuronowy natomiast jest substancją o wyjątkowej
zdolności wiązania cząsteczek wody. Dzięki temu tworzy on żel, swoisty „smar” dla stawów, który wspiera ich ruchomość i odpowiednie
funkcjonowanie.

Wskazania Collaflex, 350 mg kapsułki, 60 szt.

Collaflex jest suplementem diety wskazanym do stosowania w celu uzupełnienia diety w kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas
hialuronowy i witaminę C. Polecany dla osób dorosłych, które pragną zadbać o zdrowie swoich stawów. Preparat wspiera ich sprawną
motorykę i elastyczność. Doskonałe rozwiązanie dla osób starszych i aktywnie uprawiających sport.

Dawkowanie Collaflex, 350 mg kapsułki, 60 szt.

Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

Informacje dodatkowe Collaflex, 350 mg kapsułki, 60 szt.

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