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Aura Herbals Hialudrop Complex KCH 500 ml
 

Cena: 62,91 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, kolagen rybi NatiCol®, siarczan chondroityny, substancja słodząca: cukier inwertowany, kwas hialuronowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, menachinon (MK-7, witamina K z natto).

15 ml zawiera:
Kolagen NatiCol® 606 mg*
Chondroityna 485 mg*
Kwas hialuronowy 120 mg*
Witamina K 15 μg (20%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
500 ml

Charakterystyka

Hialudrop to suplement diety uzupełniający codzienną dietę w składniki strukturalne takie jak kolagen, chondroityna, kwas
hialuronowy i witamina K.
Polecany jest w szczególności osobom aktywnym fizycznie i seniorom.
Hialudrop to ponad 1200 mg składników aktywnych w dziennej porcji!

wysoka zawartość składników aktywnych
oryginalny kolagen NatiCol® i witamina K z natto
wysoka przyswajalność kolagenu - 4000 daltonów
łatwe porcjowanie dzięki dołączonej miarce
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Składniki aktywne Hialudrop Complex KCH:
Kwas hialuronowy - substancja, która naturalnie występuje w organizmie człowieka w postaci soli sodowej (hialuronianu
sodu).
Chondroityna - to mukopolisacharyd, który jest jednym z najważniejszych składników chrząstki stawowej.
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.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Za pomocą dołączonej miarki odmierzyć 15 ml i spożyć bezpośrednio lub dodać do wody, soku lub
innego chłodnego płynu.

Przechowywanie
Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażaj.

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

