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Col·lagen Veggie Naturlider és una alternativa vegetal al col·lagen animal. El col·lagen ajuda a disminuir la
rigidesa de les articulacions, útil en cas d'artritis, artrosi i en cas d'esportistes.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Colagen Veggie de Naturlider?

Colagen Veggie Naturlider és un complement alimentari a base de col·lagen, el qual ens ajuda a millorar la
mobilitat de les articulacions, en cas d'artritis i artrosi.

EL Col·lagen Veggie Naturlider té també silici que millora els cartílags, les ungles fràgils, disminueixen les
arrugues de la pell i millora la salut dels cabells.

La Vitamina C contribueix al metabolisme energètic normal ia la formació normal de col·lagen.

Quins són els ingredients per dosi diària de Colagen Veggie de Naturlider?

Els ingredients per dosi diària de Colagen Veggie de Naturlider són:

Aigua.
Espessant (Glicerina).
Aroma de Taronja en pols.
Vitamina C (àcid L-Ascòrbic) 80 mg.
Extracte sec de Bambú (Bambusa vulgaris, fulles i tiges, 85-90% sílice) 70 mg,
Conservador (Sorbat potàssic), D-Glucosamina vegetal Clorhidrat 50 mg.
Metil Sulfonil Metà 50 mg.
Extracte sec de Pastanaga (Daucus carota, arrel, ràtio 4:1) 25 mg.
Curcumina Complex CAVACURMIN® 10 mg.
Edulcorant (extracte sec de Stevia Rebaudiana, fulles, 98% esteviòsids) 4,8 mg.
Vitamina D3 (Colecalciferol 100.000 UI/g) 2 mg.

Què és el Col·lagen?

El col·lagen és una molècula complexa que només es pot trobar als aliments d'origen animal. Ara bé, totes
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les  proteïnes  (també  les  vegetals)  es  descomponen  �un  cop  digerides�  i  alliberen  tots  els  seus
aminoàcids. Per això, el cos pot obtenir els nutrients necessaris per a la formació de col·lagen de molts
aliments.
Colagen Veggie és un complement acuradament formulat per oferir una alternativa vegetal al Col·lagen
animal aportant ingredients amb beneficis a nivell estructural. Complement adequat per ajudar la salut de
les articulacions i contribuir a la preservació de la mobilitat i qualitat de vida. Aporta:
- MSM i Glucosamina: serveixen de suport a les articulacions i tendons.
- Silici: a partir d'extracte de Bambú ajuda ossos, cartílags, ungles, pell i cabell.
- Curcumina: ajuda a la inflamació.
- Betacarotens procedents de pastanaga amb acció antioxidant.
- Vitamina C amb acció antioxidant contribueix al metabolisme energètic normal, a la formació normal de
col·lagen per
el normal funcionament dels ossos i cartílags.
- Vitamina D contribueix al funcionament normal dels músculs i al manteniment dels ossos en condicions
normals.

Quines són les característiques de Colagen Veggie de Naturlider?

Les característiques de Colagen veggie de Naturlider són:
- Fórmula amb ingredients 100% dorigen vegetal.
- Conté edulcorant natural, extracte de Stevia.
- Fórmula de fàcil administració amb agradable gust de taronja.
- Sense Gluten i Sense Lactosa.
- Fabricat sota normes GMPs de complements alimentaris.

Per què està indicat Colagen Veggie de Naturlider?

Col·lagen Veggie de Naturlider està indicat per a:
- Ajuda en la regeneració de cartílags, tendons i ossos.
- Caiguda del cabell.
- Ungles febles.
- Millora de laspecte de la pell.
Quines són les interaccions, efectes secundaris, contraindicacions de Colagen Veggie de Naturlider?
-  Consultar  el  professional  en cas  d'embaràs  o  lactància,  si  esteu en tractament  amb medicació  o
presenteu unes condicions
mèdiques especials.
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- Pel contingut en bambú: contraindicat en hipotiroïdisme: pot reduir l'assimilació de iode.
- Experiments in vitro amb cúrcuma, han mostrat una potencial interacció amb warfarina, que no ha
mostrat tenir rellevància clínica.
- Pel contingut en cúrcuma està contraindicat en persones amb obstrucció de conductes biliars, colangitis,
càlculs i altres alteracions biliars.
Consum diari recomanat:
30 ml al dia.
Utilització:
Prendre 15 ml dues vegades al dia, per esmorzar i sopar. Agitar bé abans de fer servir.
Advertiments:
- No superar la dosi diària expressament recomanada.
- Els complements alimentaris no s'han d'utilitzar com a substituts d'una dieta variada i equilibrada, ni de
manera sana.
- Mantenir fora de labast dels nens més petits.
- No l'han de consumir dones embarassades o en període de lactància, ni nens.
Al·lèrgens:
- No conté al·lèrgens indicats a l'annex II del Reglament (UE) 1169/2011.
- Sense Gluten i Sense Lactosa
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