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Dr.OHHIRA® Płynny japoński kolagen do picia
 

Cena: 337,89 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy 1-3 dni robocze

Opakowanie 10 fiolek

Postać roztwór do picia

Producent BioBank Co.Ltd., Japonia

Rejestracja

Zastosowanie Na skórę

Opis produktu
 

FORMUŁA ANTI AGE TRIO : KOLAGEN + ELASTYNA + KWAS HIALURONOWY to innowacyjna formuła stworzona przez wybitnego
japońskiego mikrobiologa. Naturalny skład i skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi. Biologicznie aktywny suplement diety.
Symbiotyczny ekstrakt jagód, owoców, warzyw, grzybów, wodorostów.
• ANTYOKSYDANTY CoQ10, witamina C, sok z borówek
• Kolagen morski typu I, II, III
• TRIPEPTYDY kolagenu (Gly-Pro-Hyp) Wysoka przyswajalność ze względu na małocząsteczkowość
• Elastyna z morza
• Kwas hialuronowy o zawartości 93%
• Mikrocząsteczkowa masa substancji czynnych
• Słodko-kwaśny smak jagodowy .
Uzupełnia kolagen niezbędny do wzmocnienia skóry, a także elastynę, która zapewnia skórze elastyczność. Ma wysoką wchłanialność,
ponieważ zawarty kolagen ma niską masę cząsteczkową. Doskonały produkt wspomagający odmładzanie skóry z
wyraźnie widocznymi efektami.

Właściwości
KOLAGEN - zapobiega zmarszczkom • gładką, sprężystą i napiętą skórę
• stawy, które funkcjonują bez bólu
• lepsze krążenie krwi, bo kolagen dba o elastyczność naczyń krwionośnych KWAS HIALURONOWY - odpowiada za właściwy poziom
nawilżenia twojej skóry ELASTYNA - odpwiada za sprężystość skóry, działa jak guma : przywraca rozciągnietej skórze jej strukturę .
Elastyna dba o: • elastyczną i sprężystą skórę
• miękkie i lśniące włosy,
• mocne paznokcie ANTYOKSYDANTY :
KOENZYM Q10 -koenzym młodości- dodaje komórkom energii ,regeneruje skórę i spowalnia procesy starzenia,poprawia dotleniene
komórek.
WITAMINA C - niezbędna do prawidłowej budowy cząsteczki kolagenu, uszczelnia naczynia krwionośne, chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym.
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Składniki
Kolagen rybi (7,75 g), sok z borówki półwysokiej (Vaccinium angustifolium 50 mg), regulator kwasowości kwas cytrynowy, trójpeptydy
kolagenowe (rybi), kwas L-askorbinowy (witamina C), barwnik karmel prosty, środki aromatyzujące (borówkowe), substancja słodząca
sukraloza, koenzym Q10, 5 lat fermentowany ekstrakt roślinny OM-X® (oligosacharydy, ekstrakt owocowy ze śliwy domowej (Prunus
domestica ) 1:1, ekstrakt z liści szpinaku warzywnego (Spinacia oleracea) 1:1, ekstrakt z owoców kolcowoju chińskiego (Lycium
chinense) 1:1, proszek z grzybów shiitake (Lentinula edodes), proszek z liści i łodyg ciemnej odmiany rzepy właściwej(Brassica rapa var.
perviridis) , ekstrakt z owoców fikusa pospolitego (Ficus carica) 1:1, ekstrakt z owoców borówki rózgowatej oraz dzikiej (Vaccinium
australe) 1:1, ekstrakt z owoców truskawki chińskiej (Myrica rubra) 1:1, ekstrakt z owoców drzewka yuzu (Citrus junos) 1:1, proszek z
pieczarki brazylijskiej(Agaricus blazei), proszek z żagwicy listkowatej(Grifola frondosa), proszek z łodyg i liści wodorostów (Hizikia
fusiforme), proszek z łodyg i liści wodorostów (Undaria pinnatifida, Laminaria japonica), kulturę probiotyczną (Bifidobacterium breve SS.
breve, Bifidobacterium infantis, ss. infantis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, ss. Casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus helveticus SS. jugurtti,
Lactobacillus plantarum i Sterpococcus thermophilus), elastyna morska (rybia), Witamina C, substancja zagęszczająca guma konjac,
kwas hialuronowy.

Zawartość w 1 ampułce 20ml: RWS Hydrolizowany kolagen morski : 7250 mg
Trójpeptydy kolagenowe: 500mg
Sok z borówki półwysokiej 1000mg
KoenzymQ10 12,5 mg
Fermentowany ekstrakt roślinny OMX - 10mg
Elastyna morska 5mg
Witamina C 250 mg (312,50% RWS),
Kwas Hialuronowy 5 mg

Sposób użycia

1 OPAKOWANIE = 10 ampułek. Czas trwania jednej kuracji = 20 dni. 1 kuracja na 3 miesiące.CZĘSTOTLIWOŚC CYKLU KURACJI: 3-4
kuracje w roku. STOSOWANIE: w ciągu jednego cyklu kuracji zaleca się spożyć zawartość 10 ampułek , czyli zawartość jednego
opakowania. SCHEMAT DAWKOWANIA - codziennie po jednej ampułce przez pierwsze pięć dni raz dziennie jedna ampułka najlepiej
wieczorem, następnie jedną ampułkę co trzeci dzień .Zawartość ampułki jest gotowa do wypicia, można również rozpuścić w wodzie lub
popić wodą.
Przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej trzeciego roku życia. Zaleca się nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.

Ważne
Zaleca się nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.
Nie stosować, jeśli występuje nadwrażliwość organizmu na produkty rybne lub na którykolwiek ze składników produktu.
W rzadkich przypadkach możliwe są zmiany koloru składników produktu lub powstanie osadu na dnie ampułki, jednak nie ma to wpływu
na jakość produktu. Jeśli powstał osad, należy wstrząsnąć przed spożyciem.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.
Produkt bezglutenowy, NON GMO,bez laktozy, KETO FRIENDLY.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Nie wymaga przechowywania w chłodziarce.
Przechowywać przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed kontaktem z promieniami UV, aby utrzymać oryginalną
zawartość witaminy C w produkcie.

Producent
BioBank Co.Ltd., Japonia 

Dystrybutor
UAB "Giantera" , p.d. 220,LT - 76001 Šiauliai, Litwa
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