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Medicaline Kolagen Medica 200 mg x 60 kaps
 

Cena: 50,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kolagen rybi, olej z kiełków pszenicy, L-cysteina, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja zagęszczająca: mono- i diglicerydy
kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, lecytyna sojowa, witamina E (D-alfa-tokoferol), mieszanka karotenoidów wyekstrahowana z
kwiatu aksamitki, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny, witamina B2 (ryboflawina), witamina D z lanoliny (cholekalcyferol), otoczka
kapsułki: (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza), (naturalny barwnik: koncentrat marchewkowy).

1 kapsułka zawiera:
Naturalny kolagen z ryb morskich: 200 mg*
L-cysteina: 60 mg*
Witamina C: 40 mg (50% RWS)
Olej z kiełków pszenicy: 25 mg*
Kwas hialuronowy: 10 mg*
Lecytyna sojowa: 10 mg*
Witamina E: 6 mg (50% RWS)
Luteina: 6,00 mg*
Witamina B6: 0,70 mg (50% RWS)
Witamina B2: 0,70 mg (50% RWS)
Witamina D3: 0,60 μg (12% RWS)

RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Kolagen jest białkiem występującym w naszym organizmie.
Witamina C uczestniczy w wytwarzaniu prawidłowego kolagenu, dzięki czemu przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania
skóry i naczyń krwionośnych
Witamina B2 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania skóry i błon śluzowych
Witamina B6 przyczynia się syntezy cysteiny. Bierze udział w procesach uzyskiwania energii oraz przyczynia się do
prawidłowego metabolizmu białek i glikogenu.
Witamina D przyczynia się do prawidłowych podziałów komórek. Bierze także udział w prawidłowym działaniu układu
odpornościowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 - 2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Wyspiańskiego 8a
05-400 Otwock

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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