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MyVita Silver Kolagen Arthro+Beauty Dual Complex 80 g
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 g

Postać Proszki

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
norweski kolagen hydrolizowany z dorsza atlantyckiego (Gadus morhua) SeaGarden typu I, hydrolizowany kolagen z chrząstki kurczaka
typu II, siarczan chondroityny, kwas L-askorbinowy, kolagen natywny UC-II z chrząstki kurczaka typu II, kwas hialuronowy.

Dzienna porcja (2500mg) zawiera: 

Kolagen typu I 2316 mg*
Kolagen typu II 50 mg*
Witamina C 80 mg (100%RWS)
Chondroityna 10 mg*
Kolagen typu II UC-II 3mg*
Kwas hialuronowy 1 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
80 g

Charakterystyka

Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników, bez sztucznych dodatków i wypełniaczy. Połączenie dwóch typów
kolagenu I i II, przyczynia się do poprawy stanu stawów jak i urody.
Kolagen typu II w natywnej formie stanowi główny składnik budulcowy stawów, charakteryzuje się doskonałą przyswajalnością.
Kolagen typu I w formie hydrolizowanej jest składnikiem odpowiedzialnym za budowę włosów, paznokci, skóry oraz tkanek
łącznych.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 płaskie łyżeczki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

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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