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MY VITA SILVER KOLAGEN BEAUTY x 60kaps.
 

Cena: 29,30 zł

Opis słownikowy

MARKA MYVITA

OPAKOWANIE 60 kaps.

POSTAĆ KAPSUŁKI DOUSTNE

PRODUCENT PRONESS

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników bez sztucznych dodatków i wypełniaczy. Zawiera naturalny, hydrolizowany
kolagen morski, witaminę C, koenzym Q10, D-biotynę i kwas hialuronowy, a skład został wzbogacony o leucynę, aminokwas pochodzący
z białka. Wszystkie składniki zostały zamknięte w roślinnej kapsułce bez barwników. Kolagen znajdujący się w produkcie serii MyVita
Silver to najwyższej jakości kolagen hydrolizowany wytwarzany z dorsza dziko żyjącego w czystych wodach północnego Atlantyku.
Przetwarzaniem surowca, w specjalnym procesie zapewniającym zachowanie wszystkich wartości odżywczych, zajmuje się norweska
firma SeaGarden.
Kolagen hydrolizowany to najlepsza forma kolagenu, ponieważ taki surowiec wykazuje najwyższą stabilność, a jego cząsteczki są małe,
dzięki czemu jest wysoko przyswajalny. Kolagen to niezwykle istotny składnik w organizmie. Stanowi blisko 30% zawartości wszystkich
białek. Jest elementem, który łączy ze sobą komórki, a więc jest niezwykle ważny przy prawidłowej budowie zębów, kości oraz skóry.
Wpływa on także na utrzymanie odpowiedniej elastyczności, poziomu nawilżenia oraz napięcia skóry, a wraz z biotyną korzystnie
oddziałuje na prawidłowy stan włosów. Wraz z wiekiem produkcja kolagenu zostaje zaburzona. Więcej cząsteczek obumiera niż jest
produkowanych przez organizm, dlatego należy zadbać o to, by w naszej diecie było go jak najwięcej. Kolagen zawarty w produkcie jest
kolagenem typu I.
Z kolei koenzym Q10 jest naturalnym związkiem, który występuje u wszystkich żywych organizmów. Wpływa na regenerację skóry,
wspiera proces gojenie ran, bierze udział w produkcji witaminy E. Z wiekiem organizm także produkuje go coraz mniej, co czyni skórę
podatną na działanie wolnych rodników oraz inne czynniki sprzyjające starzeniu. Podobnie jest w przypadku kwasu hialuronowego, który
odpowiada za właściwe nawilżenie i napięcie skóry, przez co właściwe staje się dostarczenie odpowiednich ilości tych składników.

Skład
kolagen hydrolizowany z dorsza atlantyckiego(Gadus morhua), kwas L-askorbinowy, hialuronian sodu, ubichinon, L-leucyna,
hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy roślinnej), D-biotyna.
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