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Olimp kolagen activ plus x 80 tabl
 

Cena: 31,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Olimp Kolagen Activ Plus w postaci tabletek do ssania jest produktem od Olimp Labs, który może być stosowany
przez osoby dorosłe. Forma tabletek do ssania jest łatwa do przyjęcia i nie wymaga popijania wodą, przez co suplement diety można
przyjmować bez trudu w trakcie dnia. Na co jest Olimp Kolagen Activ Plus? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest
uzupełnienie codziennych posiłków w kolagen. Suplement diety jest szczególnie polecany kobietom, które chcą zadbać o kondycję i
atrakcyjny wygląd swojej skóry. Suplementacja Olimp Kolagen Activ Plus jest wskazana również pacjentom aktywnym, w tym
szczególnie po przeciążeniach wysiłkowych. Kolagen jest naturalnym składnikiem skóry, który jest istotny dla jej odpowiedniej
elastyczności oraz jędrności. W składzie suplementu diety oprócz kolagenu znajdują się również odpowiednio dobrane witaminy i
pierwiastki, które wspomagają utrzymanie zdrowych kości oraz wspomagają tworzenie naturalnego kolagenu, tym samym wspierając
kondycję skóry, kości i chrząstek.

W opakowaniu o masie netto 120 g znajduje się 80 tabletek do ssania Olimp Kolagen Activ Plus. W skład 8 tabletek do ssania wchodzi
7,2 g kolagenu oraz 24 mg (30% RWS) witaminy C, a także 0,4 mg (30% RWS) witaminy B6, a oprócz tego 240 mg (30% RWS) wapnia
oraz 112,5 mg (30% RWS) magnezu. W składzie suplementu diety znajdują się również substancje pomocnicze. Zaliczyć można do nich
sorbitol i maltodekstrynę, a także kwas jabłkowy oraz sole magnezowe kwasów tłuszczowych, a oprócz tego aromaty, acesulfam K i
sukralozę.

Suplement diety Olimp Kolagen Activ Plus należy stosować w sposób wskazany przez producenta, pilnując określonych przez niego
dawek. Zalecane dawkowanie Olimp Kolagen Activ Plus to 4 tabletki do przyjmowane w 2 razy dziennie, co daje 8 tabletek do ssania na
dobę. Nie należy przekraczać dawki jednorazowej i dziennej. Tabletki do ssania Olimp Kolagen Activ Plus powinny być przyjmowane
między posiłkami. Przyjęcie suplementu diety w zbyt dużych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Opakowanie prawidłowo
przyjmowanego (zgodnie z zalecanym przez producenta dawkowaniem) suplementu diety powinno wystarczyć na 10 dni suplementacji.

Suplement diety Olimp Kolagen Activ Plus ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien z niego korzystać.
Preparat nie powinien być suplementowany, jeśli pacjent jest nadwrażliwy na choć jeden z jego składników. Suplement diety Olimp
Kolagen Activ Plus nie jest w stanie zastąpić zróżnicowanej diety oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, więc nie może być
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traktowany jako ich zamiennik. Tabletki do ssania Olimp Kolagen Activ Plus nie mogą być przyjmowane w dawkach większych od
określonych przez producenta. Przy przechowywaniu należy zabezpieczyć suplement diety Olimp Kolagen Activ Plus w taki sposób,
aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu. Suplement diety powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Składniki
hydrolizat kolagenu; substancja wypełniająca - sorbitol; maltodekstryna, regulator kwasowości - kwas jabłkowy; węglan wapnia, węglan
magnezu, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych; aromaty; substancje słodzące - acesulfam K,
sukraloza; witaminy (kwas L-askorbinowy – wit.C, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6).

Zawartość w 8 tabletkach

Kolagen - 7,2 g*
Witamina C - 24 mg (30% RWS)
Witamina B6 - 0,4 mg (30% RWS)
Wapń - 240 mg (30 % RWS)
Magnez - 112,5 mg (30 % RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Masa netto 80 tabletek: 120g
Masa netto 1 tabletki: 1500 mg

Charakterystyka
Preparat uzupełniający dietę w kolagen - naturalny składnik skóry, który korzystnie wpływa na utrzymanie jej jędrności i elastyczności.
Formuła zawiera także odpowiednio dobrane minerały, takie jak wapń i magnez, które pomagają w utrzymaniu zdrowych kości oraz
witaminy w tym witaminę C, która przyczynia się do prawidłowego tworzenia kolagenu w celu zapewnienia normalnego funkcjonowania
kości, chrząstki oraz skóry.

Preparat przeznaczony: w szczególności dla kobiet dbających o wygląd skóry, jak również dla osób aktywnych po
przeciążeniach wysiłkowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 razy dziennie po 4 tabletki pomiędzy posiłkami.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może wywołać efekt przeczyszczający.

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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