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Noble Pharma Cartilage Plus o smaku ananasowym 500 g
 

Cena: 95,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 g

Postać Proszki

Producent NOBLEPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
hydrolizat kolagenu (60,0%)*, fruktoza, regulator kwasowości:kwas cytrynowy; aromat (zawiera białko mleka), sproszkowany ananas
(maltodekstryna, ananas w proszku 40%, regulator kwasowosci- kwas cytrynowy) (1%), kwas L-askorbinowy, substancje słodzące:
cyklaminian sodu, acesulfam K, sacharyna; tlenek cynku, octan D-alfa-tokoferylu (zawiera soję), amid kwasu nikotynowego, D-
pantotenian wapnia, chlorowodorek pirodyksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina

*pochodzenie: wołowina

Wartość odżywcza w 100 g

Wartość energetyczna 1661 kJ (390 kcal) 66,5 kJ (15,6 kcal)
Tłuszcz < 0,1 g < 0,1 g
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone < 0,1 g < 0,1 g
Węglowodany 34,8 g 1,4 g
- w tym cukry 33,4 g 1,3 g
Białko 59,8 g 2,4 g
Sól 0,48 g < 0,1 g
Hydrolizad kolagenu 59,8 g 2,4 g
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Aminokwasy BCAA* 4,1 g 0,2 g
 
Witaminy i składniki mineralne
Witamina E (ET**) 60 mg 500%*** 2,4 mg 20%
Witamina C 400 mg 500% 16 mg 20%
Witamina B1 5,5 mg 500% 0,2 mg 20%
Niacyna (EN****) 80 mg 500% 3,2 mg 20%
Witamina B6 7 mg 500% 0,3 mg 20%
Kwas foliowy 1000 μg 500% 40 μg 20%
Witamina B12 12,5 μg 500% 0,5 μg 20%
Biotyna 250 μg 500% 10 μg 20%
Kwas pantotenowy 30 mg 500% 1,2 mg 20%
Cynk 1250 mg 1250% 5 mg 50%

Profil aminokwasów
Aminokwas w 100 g białka
L-alanina (Ala) 8,12 g
L-arginina (Arg) 8,43 g
Kwas L-asparaginowy (Asn) 6,62 g
Kwas L-glutaminowy (Gln) 12,44 g
L-glicyna (Gly) 20,66 g
L-histydyna (His) 0,80 g
L-izoleucyna (Ile) 1,50 g
L-leucyna (Leu) 2,91 g
L-lizyna (Lys) 3,41 g
L-metionina (Met) 0,60 g
L-fenyloalanina (Phe) 2,11 g
L-prolina (Pro) 11,53 g
L-seryna (Ser) 3,41 g
L-treonina (Thr) 1,91 g
L-tyrozyna (Tyr) 0,50 g
L-walina (Val) 2,41 g
L-hydroksylizyna (Hyl) 1,20 g
L-hydroksyprolina (Hyp) 11,43 g
* Rozgałęzione aminokwasy BCAA: L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina.
** ET: Ekwiwalent Tokoferolu.
*** RWS: Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
**** EN: Ekwiwalent Niacyny.

Masa netto
500 g

Charakterystyka

Cartilage Plus jest suplementem diety. Jedna porcja produktu zawiera 2,4 g wysokowartościowego hydrolizatu kolagenu
pochodzenia wołowego. Hydrolizat kolagenu który jest białkiem, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Kolagen stanowi 20-30% całkowitej ilości białka w organizmie człowieka. Występuje on obficie w tkance łącznej - jest
składnikiem, np. chrząstki, kości, ścięgien, naczyń krwionośnych i skóry. Kolagen jest bogaty w takie aminokwasy, jak prolina,
hydroksyprolina, hydroksylizyna, arginina oraz glicyna.
CARTILAGE PLUS zawiera profil aminokwasów, w tym aminokwasy egzogenne i względnie egzogenne, które są odpowiedzialne
za prawidłową budowę białka, które przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej.
CARTILAGE PLUS zawiera kompleks witamin, w tym witaminy z grupy B.

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości,
chrząstki, naczyń krwionośnych i skóry.
Niacyna pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Kwas pantotenowy, niacyna, witaminy B1 (tiamina) przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.
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Kwas foliowy pomaga w prawidłowej syntezie aminokwasów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
4 g proszku (1 miarka) należy wymieszać w 100 ml wody niegazowanej. Najlepiej przyjmować porcję przed lub po śniadaniu.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 21 °C, poza zasięgiem promieni słonecznych.

Producent
NoblePharma (haftungsbeschrankt)
Unter den Linden 10
10117 Berlin
Dystrybucja w Polsce:
Noblepharma
ul. Wawelska 5
02-034 Warszawa

Ważne informacje
Produkt zawiera źródło fenyloalaniny.
Produkt zawiera fruktozę. Spożywanie żywności zawierającej fruktozę prowadzi do niższego wzrostu poziomu glukozy we krwi w
porównaniu z żywnością zawierającą sacharozę lub glukozę.

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
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

