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Colagenlider  plus  naturlider  és  ajuda a millorar  la  mobilitat  de les  articulacions,  la  flexibilitat,  manté els
ossos en condicions normals i el funcionament normal dels músculs, així com contribueix al metabolisme
energètic normal.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Colagenlider plus Naturlider?

Colagenlider plus Naturlider és un complement alimentari que ajuda a millorar la salut de les articulacions
i preservar la mobilitat.

Col·lagenlider de Naturlider conté Fortigel, que són pèptids de col·lagen que fomenten la flexibilitat de les
articulacions. La vitamina D contribueix al funcionament normal dels músculs ia mantenir els ossos en
condicions normals. El magnesi contribueix al metabolisme energètic normal i la vitamina C a la formació
normal de col·lagen.

Quins són els ingredients de Colagen Plus Naturlider?

Els ingredients de Colagen Plus Naturlider per comprimit són:

Pèptids de col·lagen bioactius (Fortigel®) 833 mg.
agent de càrrega (cel·lulosa microcristal·lina).
òxid de magnesi 25,9 mg.
antiaglomerants (estearat de magnesi i diòxid de silici).
vitamina C (àcid L-ascòrbic) 6,66 mg.
hialuronat sòdic 4,16 mg.
vitamina D3 (colecalciferol 100.000 UI/gr) 0,33 mg.
riboflavina (vitamina B2) 0,116 mg.
vitamina B6 (clorhidrat de piridoxina) 0,116 mg.
tiamina (clorhidrat de tiamina) 0,092 mg.

- Fortigel®, pèptids de col·lagen especialment optimitzats que fomenten la flexibilitat de les articulacions i
que posseeix
estudis clínics que n'avalen l'eficàcia.
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-  Vitamina D que contribueix al  funcionament normal dels músculs i  al  manteniment dels ossos en
condicions
normals.
- Magnesi que contribueix al metabolisme energètic normal, a la síntesi proteica normal, al funcionament
normal dels
músculs i també al manteniment dels ossos en condicions normals.
- Vitamina C que contribueix al metabolisme energètic normal, a la formació normal de col·lagen per al
normal
funcionament dels ossos i cartílags.
Aquesta  composició  fa  de  Colagenlider  Plus  un  complement  adequat  per  ajudar  la  salut  de  les
articulacions i
contribuir a la preservació de la mobilitat i la qualitat de vida.
Quina és la posologia de Colagen Plus Naturlider?

Heu de prendre sis comprimits al dia, repartits entre els principals menjars.
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