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Noble health kolagen w proszku + witamina C 100 g
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Proszki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Noble health kolagen w proszku + witamina C to suplement diety przeznaczony dla osób, które chcą zadbać o skórę, poprawić jej
elastyczność i opóźnić procesy starzenia. Ma w składzie kolagen z ryb morskich, który jest łatwo przyswajalny z uwagi na podobieństwo
w budowie do kolagenu produkowanego w ludzkim organizmie. Produkt zawiera również witaminę C, zwaną witaminą młodości, która
nie tylko zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek, ale też bierze udział w syntezie kolagenu w organizmie.
Dzięki połączeniu obu tych składników możliwe jest zintensyfikowanie działania suplementu diety.

Produkt składa się wyłącznie z kolagenu morskiego oraz witaminy C i nie zawiera żadnych substancji pomocniczych. Nie zawiera
barwników, aromatów ani konserwantów. Kolagen w składzie suplementu diety ma postać hydrolizatu, która jest najłatwiej przyswajalna
i pochłania najmniej czasu i energii na przetrawienie oraz wchłonięcie do krwiobiegu.

Kolagen w proszku + witamina C wspierają pielęgnację skóry i mogą pozytywnie wpłynąć na poziom nawilżenia i elastyczności skóry.
Mają również znaczenie w walce ze stresem oksydacyjnym. Pomagają uzupełnić poziom kolagenu w przypadku wystąpienia niedoboru.
Kolagen jest naturalnie produkowany w organizmie człowieka (tzw. kolagen endogenny), jednak wraz z wiekiem zdolność organizmu do
jego syntezy spada, co skutkuje pojawieniem się zmarszczek i przebarwień oraz powoduje zwiotczenie skóry. Na poziom produkcji
kolagenu mają też wpływ czynniki zewnętrzne takie jak promienie słonecznie, zanieczyszczenia i toksyny z powietrza czy wysokie i
niskie temperatury. Dlatego nierzadko pojawiają się niedobory kolagenu w organizmie i aby utrzymać zdrowie i jędrność skóry, konieczne
staje się dostarczenie kolagenu z zewnątrz (tzw. kolagen egzogenny) na przykład poprzez suplement diety.

Kolagen w proszku i witamina C Noble health to alternatywa dla osób, które nie lubią łykać tabletek. Preparat można wygodnie
rozprowadzić w wodzie lub soku albo dodać do jedzenia, np. musli, jogurtu czy koktajlu. Zalecana dzienna dawka suplementu wynosi 2
płaskie łyżeczki, czyli około 7g produktu. Nie należy przekraczać dziennej dawki produktu określonej przez producenta.

Preparat przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych i nie należy podawać go dzieciom. Nie zaleca się stosowania suplementu
pacjentom z kamicą kamicą nerkową i osobom ze skłonnościami do tworzenia się kamieni nerkowych. Osoby te powinny skonsultować
stosowanie produktu z lekarzem. Suplement diety nie może być zamiennikiem zróżnicowanej, zdrowej diety i aktywnego trybu życia.
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Noble health kolagen w proszku + witamina C powinien być przechowywany w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci, w
temperaturze pokojowej. Należy chronić go przed światłem i nadmierną wilgocią. Nie stosować po upływie terminu przydatności do
spożycia. Po otwarciu opakowania zaleca się spożycie produktu w ciągu 30 dni. Przed użyciem należy zapoznać się z zaleceniami
producenta.

_ 
  
  
  

  

Kolagen w proszku + witamina C to suplement diety dla osób pragnących zadbać o prawidłowe funkcjonowanie skóry, jej jędrność i 
elastyczność. W  składzie produktu znajdziesz witaminę C oraz kolagen z  ryb morskich. 

  

Nie lubisz łykać kapsułek lub tabletek? Teraz masz wybór!

  

Wygodna forma proszku sprawia, że preparat możesz wsypać do szklanki wody lub swojego ulubionego napoju, a  następnie ze
smakiem wypić. Produkt możesz również dodać do jogurtu albo koktajlu.

  

Składniki, które Twoja skóra pokocha!

Witamina C – pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w  celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry oraz naczyń
krwionośnych. Dodatkowo chroni komórki przed stresem oksydacyjnym (wolne rodniki to jedna z przyczyn starzenia się organizmu).  

  

  Kolagen pozyskiwany z  ryb morskich.  

  

  Dlaczego kolagen jest tak ważny?
Wraz z wiekiem organizm człowieka produkuje coraz mniejszą ilość kolagenu. To wtedy mogą pojawić się problemy ze skórą (np.
zmarszczki czy przebarwienia). Kolagen w  proszku + witamina C  zawiera najwyższej jakości kolagen pochodzący z  ryb morskich.
Przypomina on swoją budową kolagen ludzki. Dzięki temu jest wyjątkowo dobrze przyswajany przez organizm, odznacza się
hipoalergicznością i  wysokimi właściwościami. Dzięki temu kolagen morski jest wyjątkowo dobrym wyborem.

  

Bez konserwantów, bez barwników, bez aromatów! Czysty kolagen z  ryb i  witamina C  dla Twojej skóry.

  

Kolagen zastosowany w  preparacie ma postać
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hydrolizatu!

  „Hydrolizat kolagenu przyswaja się znacznie łatwiej - jest bowiem
pocięty na wystarczająco małe kawałki, które organizm szybko
wykorzystuje. Układ trawienny potrzebuje mniej czasu i  energii
na jego przetrawienie i  wchłonięcie do krwiobiegu. Jednak
najważniejsza informacja to ta o  zawartości kolagenu - im wyższa,
tym lepsza, przy czym najlepszy jest hydrolizat kolagenu rybiego.”

  

Zobacz co o  preparacie mówią klienci!

  

 

Delfinka

Super produkt, jestem fanką kolagenu na skórę, ale nigdy nie
lubiłam łykać tabletek, tu mam idealne rozwiązanie - proszek
do rozpuszczenia czy to w wodzie czy też jak próbowałam

w  jogurcie. Dodatkowo z  wit.   aby się lepiej wchłaniało super,
super, super.

 

 

Kasia

Fantastyczny produkt , stosuje już drugie opakowanie i  widać
ogromną poprawę w  kondycji skóry.
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SKŁADNIKI AKTYWNE

  

Zawartość w  2 łyżeczkach (7 g)

  

Zawartość w  100 g
  

Witamina C

  

910 mg (1137,5%)*

  

13000 mg
  

Kolagen ze skór ryb morskich 

  

5406 mg

  

77200 mg

* – Referencyjna Wartość Spożycia

  

Zalecane spożycie:
Produkt Kolagen w  proszku + witamina C należy stosować raz dziennie, poprzez rozpuszczenie 2  płaskich łyżeczek proszku (7 g)
w  szklance letniej wody lub napoju. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i  zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Spożywanie zalecanej dziennej
porcji produktu zapewnia korzystny efekt dla zdrowia.

  

Warunki przechowywania:
Produkt Kolagen w  proszku + witamina C należy przechowywać w  temperaturze pokojowej, w  suchym miejscu, w  sposób niedostępny
dla małych dzieci. Witamina C  jest wrażliwa na światło i  wysoką temperaturę, o  czym należy pamiętać podczas jej przechowywania.

  

Czas ważności po otwarciu:
Po otwarciu, produkt należy spożyć w  ciągu 30 dni.

  

Masa netto:
Zawartość jednego opakowania produktu Kolagen w  proszku + witamina C  to 100 g.

 Zobacz nasze inne produkty
 

 

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.cefarm24.pl/noble-health,n.html?name=noble+health
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

