
Aktivní složky Obsah v denní dávce (6g)
Hydrolyzovaný rybí kolagen 5 000 mg
Vitamín C 160 mg (200 % RHP)
Kyselina hyaluronová 30 mg
Selen 55 μg (100 % RHP)
Vitamín D3 2,5 μg (50 % RHP)

 

100% přírodní rybí kolagen se 17 aminokyselinami
KOLAGEN JE STAVEBNÍM PRVKEM POJIVOVÝCH TKÁNÍ

Obsah aminokyselin
L-arginin 337,0 mg  
Kyselina glutamová 461,5 mg
L-lyzin* 461,5 mg
Kyselina asparagová 268,0 mg
L-treonin* 126,5 mg
L-serin 175,5 mg
L-prolin 364,0 mg
L-glycin 1 195,5 mg
L-Cystein 11,5 mg
L-alanin 534,0 mg
L-valin* 91,0 mg
L-metionin* 80,0 mg
L-izoleucin* 50,5 mg
L-leucin* 121,5 mg
L-tyrozin 27,5 mg
L-fenylalanin* 93,0 mg
L-histidin* 43,5 mg

* esenciální aminokyseliny

UPOZORNĚNÍ: Nádobu uchovávejte zavřenou, mimo dosah dětí. Po použití zavřete uzávěr. Nekonzumujte 
v případě alergie na ryby. Přípravek je pouze pro vnitřní použití prostřednictvím úst, konzumujte po 
rozpuštění v tekutině. Nepřekračujte doporučenou denní dávku! Doplněk stravy není náhradou vyvážené 
stravy a zdravého životního stylu. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Těhotné nebo kojící ženy, nebo 
kdokoli, kdo podléhá lékařské léčbě, by měly užívání přípravku konzultovat se svým odborným lékařem. 
Skladovat mimo dosah malých dětí. Nedoporučuje se užívat osobám mladším 18 let.

DÁVKOVÁNÍ: Do sklenice s objemem 2 dcl nasypte 1 odměrku (6 g prášku) zalejte vodou nebo džusem
a dobře rozmíchejte. Po úplném rozpuštění prášku nápoj vypijte. Denní dávka je 6 g.

Senzacollagen s vitaminem C přispívá k normální tvorbě kolagenu  pro správnou funkci chrupavek, 
kostí, kůže, cév, zubů a dásní.

DOPLNĚK STRAVY   I   S VITAMÍNEM C

SenzaCollagen
170 g

SLOŽENÍ: Hydrolyzovaný rybí kolagen, 
regulátor kyselosti: kyselina citronová, sušená 
citronová šťáva, vitamin C (kyselina 
L-askorbová), přírodní citronové aroma, 
kyselina hyaluronová 0,8-1,5 mDa, sladidlo: 
steviolglykosidy, barvivo: kurkumin, selen 
(selenomethionin), vitamín D3 (cholekalciferol)

DISTRIBUTOR:
SENZA medical s.r.o. 
Tyršovo náměstí 440
Uherské Hradiště
686  01 

SKLADOVÁNÍ:
na suchém a chladném
místě (pod 25°C). 

HMOTNOST:
170 g 

DATUM SPOTŘEBY / ŠARŽE:

8 593085 022767

 RHP - Referenční hodnota příjmu

PŘÍCHUŤ CITRON


