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Litozin kolagen x 30 tabl
 

Cena: 51,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Hydrolizat kolagenu, substancje wypełniające (fosforan diwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana), ekstrakt z dzikiej róży, maltodekstryna, substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, wosk carnauba), kwas L-askorbinowy, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol),
glukonian miedzi (II).

1 tabletka zawiera: 

Hydrolizat kolagenu, zawierający: 500 mg
kolagen typ II ok. 275 mg*
siarczan chondroityny ok. 60 mg*
kwas hialuronowy ok. 5 mg*

Ekstrakt z dzikiej róży (Rosa canina L.) odpowiadający 1120 mg owoców róży bez nasion 140 mg*
Witamina C 12 mg (15%RWS)
Miedź 150 μg (15%RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* - brak zaleconego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Litozin Kolagen to suplement diety polecany osobom starszym, otyłym, a także tym które chcą zapobiegać dolegliwościom związanym z
bólem stawów.
Właściwości składników
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Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i sprzyja
regeneracji chrząstki stawowej.
Miedź i witamina C wspomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Miedź wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.
Dzika róża wspomaga w utrzymaniu zdrowych i elastycznych stawów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka. Popić wodą. Najlepiej przyjmować podczas posiłku.
Dla osiągnięcia pełnego efektu LITOZIN Kolagen powinien być stosowany nieprzerwanie, nie krócej niż 2-3 miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Producent:
Orkla Care A/S, Dania
Dystrybutor:
Orkla Care S.A.,
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin

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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