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Noble Pharma, Cartilage Plus, Proszek malina, 500g
 

Cena: 99,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 g

Postać Proszek

Producent NOBLE PHARMA

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Noble Pharma, Cartilage Plus, Proszek malina, 500g

Cartilage Plus jest suplementem diety. Jedna porcja produktu zawiera 2,4 g wysokowartościowego hydrolizatu kolagenu pochodzenia
wołowego. Białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Kolagen stanowi 20-30% całkowitej ilości białka w organizmie człowieka. Występuje on obficie w tkance łącznej- jest składnikiem, np.
chrząstki, kości, ścięgien, naczyń krwionośnych i skóry. Kolagen jest bogaty w takie aminokwasy, jak prolina, hydroksyprolina, lizyna,
hydroksylizyna, arginina oraz glicyna. Niedostateczna ilość tego białka lub jego niedobór może z czasem prowadzić do nieprawidłowego
funkcjonowania poszczególnych rodzajów tkanki łącznej (problemy ze stawami i/lub ścięgnami).

Cartilage Plus zawiera profil aminokwasów, w tym aminokwasy egzogenne i względnie egzogenne, które są odpowiedzialne za
prawidłową budowę białka i tkanki mięśniowej.

Cartilage Plus zawiera zestaw witamin, w tym witaminy z grupy B.

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości, chrząstki, naczyń
krwionośnych i skóry.
Niacyna i biotyna pomagają zachować zdrową skórę.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Kwas pantotenowy, niacyna, biotyna, witaminy B1 (tiamina), B12 przyczyniają sie do utrzymania prawidłowego metabolizmu
energetycznego.
Witamina B6 przyczynia sie do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu.
Kwas foliowy pomaga w prawidłowej syntezie aminokwasów.

Składniki: 
hydrolizat kolagenu¹ (60%), fruktoza (31,5%), substancja zakwaszająca (kwas cytrynowy), aromat (zawiera laktozę, gluten), koloryzujący
proszek spożywczy z barwiących buraków (betanina), kwas L-askorbinowy, substancje słodzące (cyklaminian sodu, acesulfam K,
sacharyna), octan D-alfa-tokoferylu (zawiera soję), amid kwas nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny,
monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina*.
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4 g proszku (1 miarka) należy wymieszać w 100 ml wody niegazowanej. Najlepiej przyjmować porcję przed lub po śniadaniu.
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