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QUICK BEAUTY COLLAGEN wiśnia proszek 250g
 

Cena: 55,90 PLN

Opis produktu
 

Quick Beauty Collagen proszek o smaku wiśniowym na skórę, włosy, paznokcie oraz stawy

Preparat zawiera wiele wartościowych składników, które działają wzmacniająco na skórę, włosy, paznokcie oraz na stawy.

Głównym składnikiem jest hydrolizat kolagenu pochodzenia zwierzęcego (z wołowiny). Kolagen to białko, które najobficiej występuje w
organizmie człowieka. Można go znaleźć w skórze, włosach, paznokciach, kościach, mięśniach i ścięgnach.
Wraz z wiekiem jego produkcja naturalnie zaczyna zwalniać, dlatego warto go suplementować. Brak kolagenu wiąże się z pojawieniem
zmarszczek, osłabieniem włosów oraz zmniejszeniem mazi stawowej, przez co stawy stają się słabsze.
Kolagen pomaga w tworzeniu elastyny, białka, które jest odpowiedzialne za utrzymanie gładkiej i pełnej blasku skóry.

W preparacie znajdziemy również biotynę, która również pełni bardzo ważną rolę. Pozytywnie wpływa na włosy, skórę i błony śluzowe.
Dba o ich wygląd oraz zdrowie.

Do tego zestawu został dodany także kwas hialuronowy. To substancja, która naturalnie jest wytwarzana przez nasz organizm, działa
nawilżająco oraz zapewnia elastyczność tkanek. Najwięcej jest go w skórze, stawach, oczodołach oraz w innych tkankach.

Koenzym Q10 to kolejna ważna substancja zawarta w suplemencie diety. To niezbędny składnik odżywczy, który działa jak
przeciwutleniacz w organizmie. Bierze udział w produkcji energii. W najwyższych stężeniach występuje w sercu, wątrobie, nerkach i w
trzustce.

W preparacie znajdziemy również witaminy z grupy B, które pozytywnie wpływają na zdrowie włosów, skóry i paznokci. Wzmacniają
odporność, wpływają na poziom energii, przemianę materii oraz sprawność myślenia. Witamina C i cynk będą wspierały odporność.

Skład:
Hydrolizat kolagenu*, maltodekstryna, cynk (diglicynian cynku), kwas hialuronowy (hialuronian sodu), kwas L-askorbinowy - wit. C,
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koenzym Q10 (ubichinon), dwuwinian choliny - wit. B4, inozytol - wit. B8, aromat naturalny: wiśnia, substancja barwiąca: rybofawina,
regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja słodząca: sukraloza, niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan D-alfa-
tokoferylu), witamina B5 (D-pantotenian wapnia, witamina B6 (pirydoksyny - 6'-fosforan), witamina B1 (tanina), kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna).
* pochodzenie wołowina

Dawkowanie i sposób użycia:
4 g proszku (1 miarka) zalać 200 ml wody i dokładnie wymieszać. Spożywać 1 porcję dziennie po posiłku.
Opakowanie zawiera 62 porcje.

Ostrzeżenia:
Możliwa zawartość glutenu, laktozy, białka sojowego, jaja kurzego.
Zawiera substancje słodzące.
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