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Colafit kolagen x 60 kostek
 

Cena: 75,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kostek

Postać Tabletki

Producent DACOM PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Colafit w postaci kostek jest produktem zawierającym kolagen liofilizowany w czystej postaci. Pozbawiony jest innych
substancji, pierwiastków czy też związków chemicznych. Dzięki liofilizacji kolagen zachowuje wszystkie swoje właściwości i
charakteryzuje się najlepszą wchłanialnością. Poza tym jest on lekki, dzięki czemu w jednej kostce można umieścić sporą dawkę
produktu. Wyrób powinien być stosowany przez pacjentów dorosłych.

Na co jest Colafit? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć uzupełnienia codziennej diety w kolagen. Suplement diety
można stosować zarówno profilaktycznie, jak i w celu uzupełnienia niedoborów kolagenu w organizmie. Kostki Colafit przyczyniają się
do wzmocnienia kolagenu w stawach oraz pozostałych elementach układu ruchu. Funkcją suplementu diety Colafit jest też
wspomaganie odżywienia skóry oraz jej uelastycznienia, a także pomoc we wzmacnianiu szkieletu. Suplement diety Colafit przyczynia
się też do wygładzenia zmarszczek oraz wzmocnienia struktury skóry.

Kolagen szczególnie rekomendowany jest osobom, które są aktywne fizycznie, gdyż w ich przypadku nadwyrężenia więzadeł zdarzają
się częściej. Ponadto dochodzi u nich do szybszej degradacji chrząstki stawowej. Suplementacja kolagenu może wesprzeć sprawność
układu ruchu, wspomagając jednocześnie jego odporność na urazy. Colafit rekomendowany jest również osobom starszym, gdyż z
wiekiem poziom kolagenu w organizmie spada, a suplement diety wspomaga funkcjonalność stawów oraz ich ruchomość. Produkt
stosowany jest poza tym w celu wspomagania sprawności kobiet w każdym wieku, gdyż wspiera kondycję skóry, przyczynia się do
wygładzania zmarszczek, a także do zapobiegania wiotczeniu skóry.

W opakowaniu znajduje się 60 kostek Colafit. W skład 1 kostki wchodzi 8 mg czystego kolagenu liofilizowanego, co odpowiada 800 g
produktu kolagenowego typu I, mającego postać żelu. Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że
lekarz indywidualnie zaleci inaczej. Rekomendowane dawkowanie Colafit to 1 kostka przyjmowana 1 raz dziennie. Zaleca się
przyjmowanie suplementu diety w godzinach porannych, najlepiej na czczo, z zachowaniem minimum 10-minutowego odstępu od
jedzenia. Produkt może być przyjmowany bez popijania – nie przyczyni się to do gorszego wchłaniania kolagenu. Stosując suplement
diety Colafit zgodnie ze wskazaniami, z opakowania produktu można korzystać przez około 2 miesiące.

Suplement diety Colafit nie powinien być stosowany przez każdego, ponieważ istnieją ku temu przeciwwskazania. Stosowanie produktu
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nie jest wskazane w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników suplementu diety (kolagen liofilizowany).

Suplement diety Colafit nie może być traktowany jako zamiennik zbilansowanych posiłków i zdrowego życia, gdyż nie jest w stanie ich
zastąpić. Produkt powinien być stosowany w dawkach nie większych od rekomendowanych. Należy przechowywać go w taki sposób,
aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu. Kostki Colafit najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc je
przed działaniem wilgoci.

Składniki
Kolagen liofilizowany.

Zawartość w 1 kostce:
Kolagen typ I 8 mg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 kostek (brak masy netto na opakowaniu)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Colafit kolagen w postaci kostek (kolagen liofilizowany).

Stosowanie
1 kostka dziennie. Kostkę przyjmować rano, na czczo minimum 10 minut przed jedzeniem. Można przyjmować bez popicia, nie wpływa
to ujemnie na wchłanianie kolagenu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15- 25 Cº), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
DACOM Pharma s.r.o.
Svatoborská 365
Kyjov
697 01
Czechy

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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