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Collaflex x 120 kaps (duopack)
 

Cena: 75,22 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Collaflex 350 mg – walka o poprawę sprawności ruchowej stawów

Suplement diety Collaflex 350 mg należy stosować dwa razy dziennie, po jednej kapsułce. Nie wolno przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.

W skład dwóch kapsułek Collaflex 350 mg wchodzi: 70 mg kwasu hialuronowego, 140 mg siarczanu chondroityny, 80 mg witaminy C i
420 mg kolagenu typu II. Nie należy stosować preparatu w przypadku uczulenia na którąkolwiek z substancji.

Czym charakteryzują się substancje wchodzące w skład produktu Collaflex? Jednym ze składników Collaflex jest unikalny,
opatentowany składnik BioCell Collagen II®, który jest skoncentrowanym źródłem składników macierzy międzykomórkowej. To one w
dużej mierze są odpowiedzialne za budowanie tkanki chrzęstnej. Kolagen typu II to jedna z najczęściej występujących form kolagenu w
organizmie człowieka. Jest to odporne na rozciąganie białko tkanki łącznej i stanowi główny składnik chrząstek i ścięgien. Co więcej,
kolagen jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej elastycznością i jędrności skóry.

Siarczan chondroityny jest z kolei składnikiem, który wpływa na utrzymanie stawów w organizmie w dobrej formie. Może się on
przyczyniać do utrzymania prawidłowej elastyczności tkanki chrzęstnej – co pomaga w zachowaniu odpowiedniej ruchomość stawów.
Ostatnim składnikiem BioCell Collagen II® jest kwas hialuronowy. Jest to substancja, która wyróżnia się m.in. tym, że ma działanie silnie
wiążące cząsteczki wody. Prowadzi to do tego, że w organizmie tworzy się coś na kształt żelu, który może być potocznie uznany za
„smar” dla stawów. Dzięki temu Collaflex może przyczyniać się do poprawy ruchomości stawów, a także do ich prawidłowego
funkcjonowania.

Collaflex to suplement diety, który mogą stosować osoby w podeszłym wieku. Wraz z upływem lat, ilość kwasu hialuronowego w
tkankach zmniejsza się dość radykalnie, dlatego niezwykle ważna jest właściwa suplementacja odpowiednich składników. Collaflex w
kapsułkach jest ciekawym rozwiązaniem. Zwłaszcza że BioCell Collagen II®, który jest opatentowanym składnikiem suplementu
Collaflex, zawiera składniki w zhydrolizowanej, niskocząsteczkowej formie, która cechuje się wysoką wchłanialnością z przewodu
pokarmowego oraz biodostępnością.
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Kolagen to białko stanowiące około 30% wszystkich białek, które znajdują się w organizmie człowieka. Jest też jednym z głównych
składników tkanki łącznej. Kolagen jest więc pewnego rodzaju „spoiwem”. Dzięki niemu komórki łączą się ze sobą. To sprawia, że jest on
m.in. budulcem ścięgien i rogówki oka, a także chrząstek, naczyń krwionośnych i skóry. Często kolagen nazywany jest białkiem
młodości, gdyż wspomaga ono m.in. prawidłowe działanie stawów – bez dolegliwości bólowych. Co więcej, przyspiesza gojenie się ran
oraz zrastanie złamanych kości. Kolagen przyczynia się też do utrzymania elastyczności, dobrego napięcia i odpowiedniego nawilżenia
skóry. Do skutków ubocznych stosowania suplementu diety Collaflex w kapsułkach, gdy dana osoba boryka się z nadwrażliwością na
kolagen, zaliczyć można np. bóle mięśni i stawów, nieprzyjemny posmak w ustach oraz kwaśny oddech.

Stawy to ruchome połączenia elementów szkieletu człowieka. W miejscu, w którym spotykają się ze sobą kości, pokryte są one
chrząstką stawową. Ze względu na dość specyficzną budowę oraz niezbyt imponujące właściwości regeneracyjne, jest ona niezwykle
wrażliwa na wszelkiego rodzaju czynniki, mogące doprowadzić do jej uszkodzenia. Może do tego dochodzić w różny sposób, np. w
wyniku degradacji, która spowodowana jest przeciążeniami. Najczęściej przeciążenia chrząstki dotyczą stawów kolanowych,
biodrowych oraz kręgosłupa. A to dlatego, że narażone są na największe naciski. Suplement diety Collaflex w kapsułkach jest
rozwiązaniem, które wspomoże pracę organizmu i zadba o poprawę funkcjonowania stawów. Szczególnie polecany jest osobom
starszym oraz tym, które aktywnie uprawiają sport – aby wzmocnić stawy i zwiększyć radość z codziennych czynności.

Charakterystyka
Suplement diety Collaflex Duopack to produkt w postaci kapsułek. Opakowanie zawiera aż 120 tabletek. Collaflex Duopack wzbogaca
dietę w kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy oraz witaminę C.
Collaflex polecany jest do stosowania przez osoby chcące wesprzeć kondycję stawów, chrząstek i kości.

Czym charakteryzują się substancje wchodzące w skład produktu Collaflex?

● Kolagen typu II jest substancją budulcową ludzkiego organizmu, wchodzi w skład chrząstki stawowej. Przyczynia się do zmniejszenia
sztywności stawów, wpływa też na poprawę zakresu ruchów. Kolagen typu II wspiera również prawidłową elastyczność skóry.
● Siarczan chondroityny jest elementem macierzy tkanki chrzęstnej. Wspomaga odpowiednią pracę stawów. Dzięki chondroitynie
produkowane są protoglikany, których nadrzędną funkcją jest produkowanie mazi — wspomagającej poślizg i chroniącej stawy przed
urazami. Chondroityna wspiera właściwą elastyczność tkanki chrzęstnej, co pomaga w utrzymaniu odpowiedniej ruchomości stawów.
● Kwas hialuronowy jest substancją, która naturalnie występuje w organizmie człowieka. Najważniejszym zadaniem kwasu
hialuronowego jest wiązanie wody. Niestety wraz z wiekiem zawartość kwasu hialuronowego w tkankach zmniejsza się, co prowadzi do
schorzeń m.in. do zwyrodnienia stawów. Dlatego odpowiednia suplementacja jest niezwykle istotna.

Suplement diety Collaflex zawiera również witaminę C, która wspomaga produkcję kolagenu, przyczyniając się do prawidłowego
funkcjonowania kości i chrząstki. Witamina C przyczynia się też do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.
Składniki zawarte w Collaflex wspierają procesy regeneracyjne stawów.

Składniki
Collatrin® (zhydrolizowane składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej: kolagen typu II, siarczan chondroityny oraz kwas
hialuronowy), żelatyna (składnik otoczki), kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
inulina, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu.

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:

700 mg* Collatrin, w tym:

--420 mg* kolagenu typu II,
--140 mg* siarczanu chondroityny
--70 mg* kwasu hialuronowego

80 mg witaminy C (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
67 g

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Collaflex.

Stosowanie
1 kapsułka dwa razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temp. pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

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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