Колаген Peptan (тип 1)........................5 г

Вага нетто: 317 г.
Дата виробництва: 25 січня 2021 р.
Вжити до: 25 січня 2023 року
Номер партії: К-2021-1

*Незамінні аміноксилоти

Країна походження: Франція

"Мій колаген. Волосся, Шкіра та Нігті, Суглоби та Кістки".
Склад на порцію (5,3 g (г): пептиди бичачого колагену (5 г), лимонна кислота (0,15
г), ароматизатори (апельсин (0,05 г), ментол (0,05 г)) , екстракт стевії (0,025 г).
Сертифікат безпеки
ISO 9001:2015

Без
цукру

Без
лактози

N

TS

I

Білки.....................................................4,5 г
Жири.......................................................0 г
Вуглеводи..............................................0 г
Калорійність.................18 ккал (78 кДж)
Натрій.................................................21 мг
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На порцію:

ES

Порція: 1 мірна ложка з гіркою (5,3 г)
Порцій: 60

Аланін.....................................................9,0
Аргінін....................................................7,9
Аспаргінова к-та...................................5,5
Глутамінова к-та.................................10,0
Гліцин...................................................21,9
Гістидин*...............................................1,5
Гідроксилізин........................................1,3
Гідроксилпролін.................................11,2
Ізолейцин*............................................1,5
Лейцин*.................................................2,9
Лізин*.....................................................3,6
Метіонін*...............................................0,8
Фенілаланін*........................................2,4
Пролін..................................................13,0
Серин.....................................................3,2
Треонін*................................................1,8
Тирозин.................................................0,3
Валін*....................................................2,4
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На 106 г продукту (100 г колагену)
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Рекомендовано вживати: насипте 1 мірну ложку колагену (з гіркою) у 200 мл
води будь-якої температури та ретельно змішайте. Для найкращого результату
вживайте щоденно натщесерце 1-3 рази на день. 1-2 рази — для еластичності та
пружності шкіри, 3 рази — для зміцнення опорно-рухового апарату та підвищення гнучкості суглобів. Рекомендований курс: від 3 до 6 місяців.
200 мл

Дієтичні добавки не використовуйте як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу для щоденного споживання. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

MY

COLLAGEN
Біодоступні пептиди колагену
зі смаком апельсину та м'яти

Протипоказання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність або період лактації.
Умови зберігання та строк придатності: В пакуванні виробника за температури до 25 ºС та в захищеному від попадання прямих сонячних променів місці.
При відносній вологості повітря не вище за 85%. Строк придатності 2 роки з дати
виготовлення. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Виробник: ТОВ «СВЕТАН», ЄДРПОУ 39499966.
Виготовлено на замовлення: ТОВ «Бі Хелсі», ЄДРПОУ 43024339. Адреса: 04053,
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37-41. Тел. для довідок: 380960701070.
Адреса потужностей виробництва: 04208, Україна, м. Київ, пр.-т Правди, 80-В
ТУ У 10.8-39499966-006:2020
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Рекомендації щодо застосування: дієтична добавка до раціону харчування —
джерело колагену; сприяє зміцненню опорно-рухового апарату, підвищенню
гнучкості суглобів; відновлює еластичність та пружність шкіри; живить нігті та
волосся, надає їм блиску та здорового вигляду.
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Вага нетто 317 г

