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KOLAGEN activ Flex 21 sasz.
 

Cena: 36,40 PLN

Opis produktu
 

KOLAGEN activ Flex 21 saszetek - EKAMEDICA 

KOLAGEN ACTIV FLEX to suplement diety w postaci proszku w saszetkach o smaku wiśniowym, zawierający hydrolizat kolagenu
TENDOFORTE® z ekstraktem z owoców wiśni Montmorency, naturalną witaminę C oraz apigeninę.
Wyjątkowy kolagen TENDOFORTE® z opatentowanymi bioaktywnymi białkami kolagenowymi BCP®. Białko przyczynia się do wzrostu
oraz utrzymania masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Działanie kolagenu TENDOFORTE® potwierdzone zostały licznymi badaniami naukowymi.
Zawarta w produkcie witamina C wspiera produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki, kości,
dziąseł, zębów oraz skóry.

W 100% naturalny skład

Polecany jest szczególnie dla sportowców, również dla seniorów oraz dla osób będących w czasie rekonwalescencji i rehabilitacji.

TENDOFORTE® (BCP) – Bioaktywne Peptydy Kolagenowe® jest zarejestrowanym znakiem towarowym GELITA AGw Niemczech i
innych krajach.

Skład:
Hydrolizat kolagenu TENDOFORTE®, sproszkowany sok z wiśni (38,5%), ekstrakt z owoców wiśni Montmorency (Prunus cerasus),
naturalny aromat wiśniowy z innymi aromatami naturalnymi , substancja przeciwzbrylająca: Vegesil ®- dwutlenek krzemu pochodzenia
roślinnego (z ryżu), ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina) (1,26%) standaryzowany na witaminę C, apigenina z owoców grejpfruta
(Citrus paradisi), ekstrakt z liści jeżyny chińskiej (Rubus Suavissimus) 0,05%

10 g produktu zawiera:

5 g hydrolizat kolagenu TENDOFORTE®
500 mg ekstrakt z owoców wiśni Montmorency (Prunus cerasus)
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80 mg (100% RWS*) naturalna witamina C z ekstraktu z owoców dzikiej róży (Rosa canina)
10 mg apigenina z owoców grejpfruta (Citrus paradisi)

Wartość odżywcza w porcji dziennej 10g (1 saszetka)
Wartość energetyczna - 144 kJ / 35 kcal
Tłuszcz - 0,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone - 0g
Węglowodany - 3,8 g
w tym cukry - 0,3 g
Białko - 4,6 g
Sól - 0,1 g
Witamina C - 80 mg (100% RWS*)
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal)

Sposób użycia:
1 saszetka (10g) dziennie.
Opakowanie zawiera 21 zalecanych porcji po 10 g. Zawartość saszetki rozpuścić w letniej wodzie, soku, innym napoju lub dodać do
jogurtu.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia powinny skonsultować się z
lekarzem.
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