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Colahial - kolagen z kwasem hialuronowym x 60 kaps
Cena: 43,80 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

60 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

GORVITA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Kolagen hydrolizowany, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy, składnik kapsułki: żelatyna.
1 kapsułka zawiera:
160 mg* hydrolizowanego kolagenu pochodzenia drobiowego typ II bez dodatków, nośników i wypełniaczy,
30 mg* siarczanu chondroityny,
10 mg* 1% kwasu hialuronowego.
* brak referencyjnej wartości spożycia
Masa netto
Opakowanie zawiera 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)
Charakterystyka
Coalhial to naturalne źródło substancji budulcowych układu kostnego i skóry. Wzmacnia strukturę przestrzenną kości i stawów:
Kolagen wiąże wodę i dzięki temu sprawia, że tkanka jest sprężysta, jędrna i dobrze nawilżona.
Siarczan chondroityny jest jednym ze składników tworzących chrząstkę stawową i płyn maziowy, co korzystnie wpływa na
ruchomość stawów i dobre funkcjonowanie układu szkieletowego.
Kwas hialuronowy nawilża i dodaje elastyczności skórze. Wpływa na wypełnienie zmarszczek.
Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
Stosowanie
Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki dziennie. Kapsułkę najlepiej przyjmować rano, na czczo minimum 10 minut przed jedzeniem.
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Kapsułkę popić wodą. Nie popijać napojami mlecznymi i sokami z owoców cytrusowych.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej,w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
Producent
P.P.U.H "GORVITA"
Szczawa 106
34-607 Szczawa
Małopolskie
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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