Collaflex Sport

Zastosowanie:
preparat uzupełnia dietę w kolagen typu I, kolagen typu II, siarczan chondroityny,
kwas hialuronowy, witaminę C i mangan. Preparat polecany jest osobom dbającym o

utrzymanie prawidłowej kondycji chrząstki, ścięgien i więzadeł, zwłaszcza osobom
aktywnym fizycznie.

Zalecane spo?ycie:
dorośli – 1 kapsułka dwa razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Preparat Collaflex Sport zawiera w swoim składzie dwa typy kolagenu: kolagen typu
I oraz kolagen typu II.
Kolagen typu I jest głównym komponentem ścięgien i więzadeł.
Kolagen typu II jest podstawowym rodzajem kolagenu macierzy międzykomórkowej
chrząstki. W preparacie występuje on w zhydrolizowanej, niskocząsteczkowej formie
charakteryzującej się wysoką wchłanialnością z przewodu pokarmowego. Kolagen
typu II dostarczany jest wraz ze składnikiem Collatrin®, który zawiera także inne
składniki występujące w chrząstce stawowej: siarczan chondroityny i kwas
hialuronowy.
Collaflex Sport zawiera też witaminę C i mangan. Witamina C pomaga w
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
chrząstki
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odpornościowego. Dodatkowo witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia oraz utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych, z których zbudowane
są m.in. chrząstki i ścięgna. Mangan przyczynia się też do utrzymania zdrowych kości,

a także do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Sk?adniki:
Collatrin® (zhydrolizowane składniki macierzy międzykomórkowej tkanki chrzęstnej:
kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy), żelatyna (składnik otoczki),
hydrolizowany kolagen typu I, kwas L-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, inulina, substancja wypełniająca: celuloza,
glukonian manganu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik:
dwutlenek tytanu.
Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera: 500 mg Collatrin®, w tym: 300 mg kolagenu
typu II, 100 mg siarczanu chondroityny oraz 50 mg kwasu hialuronowego; 100 mg
kolagenu typu I, 60 mg witaminy C (75%*), 1,2 mg manganu (60%*).
*% referencyjnej wartości spożycia

Przechowywanie:
przechowywać w temp. pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Kraj pochodzenia: Polska.

Opakowanie
60 kapsułek
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