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Olimp Collaregen smak pomarańczowy 400 g
 

cena: 82,23 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała kości, stawy

Działanie regenerujące, wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 400 g

Postać proszek

Producent OLIMP LABORATORIES

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
zwyrodnienie

Opis produktu
 

Opis:
Synergizm działania składników to największy atut suplementu diety Olimp COLLAREGEN™. Zasadność wykorzystania każdej użytej do
produkcji substancji aktywnej jest ugruntowana przekonywującymi faktami naukowymi.

Kolagen w ilości potwierdzonej badaniami klinicznymi. Wyniki badań klinicznych dowodzą, że dzienne spożycie 10 g farmaceutycznej
czystości hydrolizatu kolagenu sprzyja redukcji odczuwania bólu u pacjentów z osteoporozą stawu biodrowego czy kolanowego.
Suplementacja hydrolizatu kolagenu może hamująco wpływać na rozpad chrząstki stawowej. Inne badanie, jakie wykonano na
aktywnych sportowcach pokazało, że spożywanie przez 24 tygodnie 10 g wysokiej jakości hydrolizatu kolagenu korzystnie wpływa na
poprawę kondycji stawów. Zaobserwowano wówczas znaczące zmniejszenie bólu doświadczanego przez osoby uprawiające sporty
wytrzymałościowe.

Suplement diety Olimp uzupełniono o mangan w formie doskonale przyswajalnego chelatu aminokwasowego Albion®. Według badań,
najwięcej tego pierwiastka występuje w chrząstce stawowej, co może sugerować jego istotny wpływ na budowę i prawidłowe
funkcjonowanie tej tkanki.

W składzie preparatu marki Olimp Sport Nutrition mamy także miedź w formie doskonale przyswajalnego chelatu aminokwasowego
Albion®. Pierwiastek ten, m.in. pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych. Z kolei obecność witaminy C (PureWay-C®)
sprzyja w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki.

Skład:
Informacja żywieniowa 1 porcja (5,5 g) 2 porcje (11 g)

Kolagen 5 g 10 g
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Witamina C (PureWay-C®) 40 mg (50%*) 80 mg (100%*)

Mangan (z chelatu aminokwasowego  Albion®) 0,30 mg (15%*) 0,60 mg (30%*)

Miedź (z chelatu aminokwasowego Albion®) 0,15 mg (15%*) 0,30 mg (30%*)

*RWS - referencyjne wartości spożycia.

Dawkowanie:
Zalecana dzienna porcja: 1-2 porcje dziennie pomiędzy posiłkami. 1 porcję (5,5 g proszku – 18 jednostek = ½ miarki = 1 łyżka stołowa)
należy rozpuścić w 100 ml wody i spożyć zaraz po przygotowaniu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Uwaga: preparatu nie należy stosować w przypadku ciąży, karmienia piersią lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu.

Zastosowanie:
Suplement diety przeznaczony jest dla wszystkich osób dążących do przywrócenia sprawności działania lub utrzymania w dobrej
kondycji tkanki łącznej zaangażowanej w tworzenie aparatu ruchu (ścięgna, przyczepy, chrząstka stawowa), a poddawanej dużym
obciążeniom, np. u osób aktywnych fizycznie czy z nadwagą.
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