Inca Collagen
Popis výrobku:
Výživový doplněk s obsahem 100 % čistého mořského kolagenu bez přísad.
Forma:
Prášek rozpustný v tekutině, kterou je možné bez problémů vypít
Složení výrobku:
Hydrolyzovaný kolagen z ryb
Obsah 1 sáčku:
3 g hydrolyzovaného kolagenu
Složení 1 sáčku (3 g):
Kolagen typ I: 80.0 %
Kolagen typ II: 19.5 %
Kolagen typ III: 0.5 %
Doporučené dávkování:
1 sáček (3 g) 1× denně. Uvedená doporučená denní dávka se nesmí překročit.
Použití:
Obsah 1 sáčku (3 g) rozmíchejte v 200-300 ml pitné vody, ovocného džusu, mléka nebo jiného nápoje
a vypijte. Při míchání v tekutině prášek nasypte do suché nádoby a následně zalijte tekutinou.
Proč užívat Inca Collagen:
Obsah kolagenu se v těle snižuje od 25. roku každoročně o 1,5 % a po 45. roce se kolagen netvoří už skoro
vůbec. Nedostatek kolagenu se projevuje stárnutím, které způsobuje vznik vrásek, matných vlasů, zhoršení
stavu kostí, oslabení svalstva a mnoho dalších nežádoucích změn.
Inca Collagen si díky svému specifickému zpracování:
- zachovává strukturu trojitého helixu
- je charakteristický excelentní biologickou dostupností (což znamená, že se dobře vstřebává do těla po
jeho užití)
- je schopný procházet přes trávicí trakt v nezměněné podobě
- je zbavený „rybího zápachu“ při zachovaní nutriční hodnoty
- je rozpustný ve studené vodě a lehce se míchá s jinými produkty
- stimuluje syntézu kolagenu typu II v kloubní chrupavce
- obsahuje třikrát víc prolinu a glycinu v porovnaní s jinými proteiny, a právě tyto aminokyseliny jsou
nejdůležitější složkou pro tvorbu unikátní 3D struktury kolagenu a ovlivňují též stabilitu kolagenových
struktur v chrupavce
- slouží jako významné obohacení kloubní chrupavky a poskytuje přesné a selektivní zásobování
stavebních bloků nezbytných pro syntézu chrupavky
- zlepšuje pohyblivost kloubů
- užívání hydrolyzovaného kolagenu má pozitivní účinek na regeneraci pokožky poškozené UV-B zářením
Upozornění:
Inca Collagen je doplněk stravy a nesmí se používat jako náhrada pestré stravy! Není vhodný pro děti
a těhotné ženy. Ukládejte mimo dosah malých dětí! Uchovávejte na suchém a tmavém místě při teplotě +4
až +25°C, chraňte před vlhkem, přímým slunečním zářením a sálavým teplem.
Hmotnost obsahu:
90 g (30 sáčků)

