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Gorvita, colafit, naturalny kolagen, zdrowe stawy kości, 60
kostek
 

Cena: 68,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Gorvita

Opis produktu
 

COLAFIT CZYSTY KRYSTALICZNY NATURALNY KOLAGEN - 60 KOSTEK
ŹRÓDŁO SUBSTANCJI BUDULCOWYCH UKŁADU KOSTNEGO I SKÓRY, MATERIAŁ BUDULCOWY STAWÓW, WIĘZADEŁ, ŚCIĘGIEN, MAZI
STAWOWEJ

Jedyny kolagen w postaci liofilizowanych kostek.

Colafit to czysty, krystaliczny liofilizowany kolagen 99,9%. Typ I.

Colafit to czysty, krystaliczny kolagen 99,9%, który pielęgnuje stawy, wiązadła i kości. Colafit odżywia i chroni stawy oraz utrzymuje
stawy, wiązadła i ścięgna w zdrowiu.

Kolagen jest liofilizowany, czyli pozbawiony wody i posiada żelową konsystencję. Liofilizacja jest najsubtelniejszym znanym sposobem
konserwacji. Ani w supermarkecie ani w zwyczajnej aptece nie otrzymacie Państwo produktów liofilizowanych. Ten sposób jest
zarezerwowany do konserwacji i przechowywania drogich lekarstw oraz rzadkich kultur mikroorganizmów.

Proces liofilizacji stosuje się także przy produkcji pożywienia dla kosmonautów, alpinistów oraz wyczynowych sportowców. Specjalna
produkcja żywności ma wiele znaczących zalet: niską wagę, łatwość w użyciu oraz całkowity brak związków chemicznych i
konserwantów.

Właściwości:

Uzupełnia niedobory kolagenu w diecie,
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Wzmacnia kolagen w strukturze,

Przestrzennej stawów i kości,

Odżywia i uelastycznia skórę,

Wygładza zmarszczki,

Wzmacnia strukturę skóry,

Prawidłowe wysycenie kolagenem,

Wzmacnia szkielet układu kostnego.

Polecany jako suplement uzupełniający niedobory kolagenu we wszystkich stanach związanych z postępującym ubytkiem masy kostnej
oraz w regeneracji tkanki skórnej.

Colafit jest przeznaczony głównie dla:

Młodych osób w okresie wzrostu i dojrzewania

Osób,którzy potrzebują wzmocnić stawy

Osób, którzy nadmiernie obciążają stawy

Starszych osób

Aktywnych sportowców

Osób z problemami z poruszaniem.

Sposób użycia: 

Przyjmujemy 1 kostkę codziennie rano, na czczo, minimalnie 10 minut przed posiłkiem.

Dzieci pół kostki dziennie.

Colafit jest łatwy do przełknięcia nawet bez popijania. Przy tym popijanie wodą nie wpływa ujemnie na wchłanianie kolagenu. Aby
uzyskać pożądany efekt należy stosować Colafit przez 2-3 miesiące, dwa razy do roku. W miarę potrzeby może być używany trwale.
Colafit jest odpowiedni dla diabetyków w ramach diety ustalonej przez lekarza. Colafit może być także stosowany przez kobiety w ciąży i
matki karmiące.

Składniki: Kolagen typ I

1 kostka: 8 mg

Zalecana dzienna porcja: 1 kostka: 8 mg

Skład:

Colafit to czysty, krystaliczny, wołowy, liofilizowany kolagen 99,9% typu I. Minimalne rozmiary kostki to 9 x 9 x 6 mm, 8 mg. Ze względu
na obecne możliwości technologiczne, proszę nam wybaczyć nieregularny kształt kostek, zawsze jednak zachowana jest waga
minimum 8 mg

Uwagi:
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Cofalit bardzo łatwo się połyka, bez nieprzyjemnych odczuć smakowych.

Colafit to jedyny preparat na stawy zawierający czysty, krystaliczny kolagen 99,9%, typu I

Liofilizowany kolagen nie zawiera substancji dodatkowych i konserwantów.

UWAGA: Kostki kolagenu są bardzo lekkie, opakowanie może sprawiać wrażenie pustego.

Dystrybutor: PPHU GORVITA mgr Paweł Domek, Szczawa 106.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

