
SUPLEMETY DIETY : COLVITA 60 kaps.
 

COLVITA 60 kaps.

  

SPOSÓB U?YCIA 2-3 kapsu?ki dziennie, najlepiej po lub w trakcie posi?ku z uwagi na obecno?? witaminy E rozpuszczalnej wy??cznie w
t?uszczach. Suplement diety nie mo?e by? stosowany, jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zaprzesta? spo?ywania w wypadku
nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. UWAGA! COLVITA zawiera
niewielk? tylko ilo?? witaminy C. Jest to porcja zbyt ma?a dla skutecznego warunkowania procesów kolagenogenezy w ustroju i
zapotrzebowania na ni? przez organizm. 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

167,00 z?

  

Ask a question about this product 

ProducentCOLWAY 

Opis 

Kolagen Colvita jest ?atwo-przyswajalnym kompleksem niezb?dnych dla naszego ustroju aminokwasów. Colvita to nowoczesny suplement
zawieraj?cy kompletny zestaw niezb?dnych do prawid?owego funkcjonowania skóry aminokwasów kolagenowych. Preparat stworzony zosta? z
my?l? o wszystkich tych, którzy pragn? dla swojej skóry czego? wi?cej ni? tylko kompleksowej ochrony. Dzi?ki unikalnej formule Colvita
przyczynia si? do:

wyra?nej poprawy wygl?du skóry;
odnowy komórek skóry;
zapewnienia skórze odpowiedniego poziomu nawil?enia;
przywrócenia skórze g?sto?ci.

Wa?nym sk?adnikiem Covity sta? si? proszek z alg – czyli swoista bomba suplementacyjna, dzi?ki czemu preparat ma te? wzmacniaj?cy
wp?yw na ogóln? kondycj? ustroju. Algi zawieraj? w swoim sk?adzie: wap?, mied?, ?elazo, mangan, magnez, potas, selen, fosfor, chrom,
cynk i jod zarówno organiczny (dijodotyrozyna) jak i nieorganiczny; kompleks witamin z grupy: A, B, C, E i K; a tak?e w?glowodany, b?onnik,
polisacharydy i aminokwasy egzogenne, polifenole, karoten, zwi?zki ?luzowe: kwas alginowy, fukoidyn?, laminaryn? oraz bioflawonoidy.
Cechuje przy tym lekkostrawno??. S? te? ?atwo przyswajalne ze wzgl?du na fakt, ?e ich sk?ad mineralny jest zbli?ony do p?ynów ustrojowych.
Colvita przybra?a posta? ?atwej do prze?kni?cia pastylki ?elowej. ?rodek przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i m??czyzn.
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SUPLEMETY DIETY : COLVITA 60 kaps.
 

*AKTYWNE SK?ADNIKI

KOLAGEN

Jest najwa?niejszym bia?kiem w organizmie ludzkim i g?ównym sk?adnikiem tkanki ??cznej. Odpowiada m.in. bezpo?rednio za kondycj? skóry.
Wytwarzany jest i serwisowany przez komórki wytwórcze: fibroblasty i chondrocyty. Stan kolagenu ustrojowego wyznacza wiek biologiczny
cz?owieka, co naj?atwiej zaobserwowa? mo?na na podstawie zmian wygl?du skóry. Kolagen stanowi?cy g?ówny sk?adnik COLVITY jest
liofilizatem unikalnego w skali ?wiatowej hydratu tropokolagenu ze skór rybich, o budowie ?a?cuchów ?1 i ?2 niemal identycznych z ludzkim.
Bioprzyswajalny kolagen zawarty w COLVICIE dostarcza peptydy, wolne aminokwasy i hydroksyaminokwasy, w tym hydroksyprolin?, której
zawarto?? w liofilizowanym bia?ku si?ga warto?ci 11%.

ALGI (FOCUS VESICULOSUS)

Pozyskiwane s? z czystych wód Archipelagu Brehat u wybrze?y Francji. Algi wykorzystane w produkcji naszego suplementu diety nie zosta?y
wybrane do sk?adu COLVITY spo?ród wielu ekstraktów ro?linnych przypadkowo. Zawieraj? one wysok? zawarto?? jodu, który wyst?puje w
algach morskich naturalnie i który najwa?niejsze swoje zadanie spe?nia jako sk?adnik strukturalny hormonów tarczycy i pomaga w jej
prawid?owym funkcjonowaniu. Ponadto jod wp?ywa na utrzymanie w?a?ciwej struktury skóry. Rola jodu jest równie? wa?na do utrzymania
prawid?owego metabolizmu energetycznego.

WITAMINA E

Wyst?puje w wielu suplementach diety poniewa? jest najlepiej poznanym i bardzo skutecznym antyutleniaczem. Dzia?anie syntetycznej
witaminy E jest w porównaniu do pozyskiwanej z naturalnych ?róde? bardzo s?abe. W COLVICIE zastosowano octan D-alfa-tokoferylu – form?
witaminy E otrzymywan? ze ?ród?a naturalnego, jakim s? ziarna soi i wykazuj?c? wysok? aktywno?? biologiczn?. O wyborze witaminy E do
sk?adu COLVITY zadecydowa?y jej w?a?ciwo?ci. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Wspó?dzia?a ?ci?le z
witamin? C, karotenoidami, selenem, chromem i cynkiem.

*SPOSÓB U?YCIA

2-3 kapsu?ki dziennie, najlepiej po lub w trakcie posi?ku z uwagi na obecno?? witaminy E rozpuszczalnej wy??cznie w t?uszczach. Suplement
diety nie mo?e by? stosowany, jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Zaprzesta? spo?ywania w wypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników. Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w
ci?gu dnia.

 

UWAGA!
COLVITA zawiera niewielk? tylko ilo?? witaminy C. Jest to porcja zbyt ma?a dla skutecznego warunkowania procesów kolagenogenezy w
ustroju i zapotrzebowania na ni? przez organizm.

 

Nr zg?oszenia wprowadzenia do obrotu w GIS 

GIS: GIS-?P-SD-4230-00413/KC/14
GIS-?P-SD-4230-00416/KC/14

Opinie

Nikt jeszcze nie recenzowa? tego produktu. 
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