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Aura Herbals Colladrop Flex 5000 mg Kolagen Morski 500 ml
 

Cena: 71,91 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyny doustne

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda destylowana, kolagen (Collagen HM™, kolagen typ I i III), zagęszczony sok cytrynowy i pomarańczowy, substancja słodząca:
ksylitol, metylosulfonylometan (MSM), ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego DER 6:1 stand. na 65% kwasu bosweliowego (Boswellia
serrata), kwas L-askorbinowy (witamina C), chondroityna, kwas hialuronowy, ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej stand. na 85%
bajkaliny DER 20:1 (Scutellaria baicalensis), substancja konserwująca: sorbinian potasu, D-alfa-tokoferol (witamina E), menachinon
(witamina K z natto), cholekalcyferol (witamina D z lanoliny).

25 ml zawiera:

Hydrolizowany kolagen typu I i III - 5000 mg*
Witamina C - 160 mg (200% RWS)
Witamina E - 6 mg (50% RWS)
Kwas hialuronowy - 60 mg*
Chondroityna - 150 mg*
Witamina K - 30 µg (40% RWS)
Witamina D - 12,5 µg (500 IU) (250% RWS)
MSM - 500 mg*
Ekstrakt z żywicy kadzidłowca indyjskiego DER 6:1 - 300 mg *

w tym 65% kwasu bosweliowego - 195 mg*
Ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej DER 20:1 - 50 mg*

w tym 85% bajkaliny - 42,5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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Charakterystyka
Suplement diety przeznaczony dla zdrowej populacji osób dorosłych do 75 roku życia.

5000 mg markowego kolagenu morskiego Collagen HM™ w dziennej porcji.
Kolagen morski o średniej masie cząsteczkowej 2000 daltonów
Zawiera hydrolizowany kolagen morski typu I i III oraz 9 składników aktywnych dla zdrowia stawów i kości.
Zawiera standaryzowane ekstrakty roślinne z kadzidłowca indyjskiego oraz tarczycy bajkalskiej.
Wzbogacony o witaminy C, E, D, K oraz kwas hialuronowy, chondroitynę i MSM.

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, co przyczynia się do utrzymania zdrowego stanu skóry.
Kwas hialuronowy to substancja, która naturalnie występuje w organizmie człowieka w postaci soli sodowej
(hialuronianu sodu).
Kolagen to główne białko strukturalne organizmu. Jest ważnym składnikiem tkanki łącznej.
Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
Kadzidłowiec wspiera elastyczność stawów.
Tarczyca bajkalska wspiera zdrowie stawów, utrzymuje elastyczność stawów i chroni ścięgna.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku alergii na jakikolwiek składnik suplementu.
Kobiety w ciąży i karmiące powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie
badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku z lekarzem lub farmaceutą.
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np.
warfaryna i acenokumarol).

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 25 ml.
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Za pomocą miarki odmierzyć 25 ml i dodać do wody, soku lub innego chłodnego płynu.
Zaleca się spożywanie preparatu przez okres min. 3 miesięcy.

Przechowywanie
Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Suplement diety przechowuj w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2
81-754 Sopot

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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