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Litozin Kolagen tabletki; 30 tabletek
 

Cena: 48,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent ORKLA HEALTH SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ORKLA HEALTH A/S 

ul Olkuska 7 

Warszawa

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

Litozin Kolagen - suplement diety polecany osobom starszym, otyłym, a także tym które chcą zapobiegać dolegliwościom związanym z
bólem stawów.

 

ZASTOSOWANIE:

Suplementacja diety w składniki preparatu:

Witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i sprzyja
regeneracji chrząstki stawowej.

Miedź i witamina C wspomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
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Miedź wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.

Dzika róża wspomaga w utrzymaniu zdrowych i elastycznych stawów.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Dorośli: 1 tabletka. Popić wodą. Najlepiej przyjmować podczas posiłku.

Dla osiągnięcia pełnego efektu LITOZIN Kolagen powinien być stosowany nieprzerwanie, nie krócej niż 2-3 miesiące.

Zawartość w porcji dziennej:

Sk?adniki 1 tabletka % RWS*

Hydrolizat kolagenu,

zawieraj?cy:

kolagen typu II

siarczan chondroityny

kwas hialuronowy

500 mg

 

ok. 275 mg

ok. 60 mg

ok. 5 mg

---

 

---

---

---

Ekstrakt z dzikiej ró?y (Rosa

canina L.) odpowiadaj?cy

1120 mg owoców ró?y bez

nasion

140 mg ---

Witamina C 12 mg 15%
Mied? 150 µg 15%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

 

SKŁAD:
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Hydrolizat kolagenu, substancje wypełniające (fosforan diwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana), ekstrakt z dzikiej róży, maltodekstryna, substancje glazurujące (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy, wosk carnauba), kwas L-askorbinowy, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol),
glukonian miedzi (II).

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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