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Col·lagen amb magnesi  Naturlider en pols per dissoldre en aigua o altres begudes, és fantàstic per
disminuir el  dolor articular,  en el  cas d'artritis,  artrosi,  osteoartritis ja que augmenta la flexibilitat de les
articulacions.

DESCRIPCIÓ

Col·lagen amb magnesi de Naturlider és el millor aliat per al dolor articular, ja que augmenta la
flexibilitat  de  les  articulacions,  per  la  qual  cosa  alleuja  el  dolor  en  el  cas  d'artritis,  artrosi,
osteoartritis.  

El  magnesi  juntament  amb  el  col·lagen  potencia  els  beneficis,  així  com  disminueix  la  fatiga,  prevé
rampes  i  és  beneficiós  per  a  la  pell,  ja  que  disminueix  les  arrugues  i  la  seva  pell  llueix  més  bonica.

El col·lagen és una proteïna que representa més del 25% del total de les proteïnes que formen part del
nostre organisme, és una de les proteïnes més importants. La seva importància rau en el fet que genera
fibres  molt  resistents  i  flexibles,  aquestes  fibres  són  les  fibres  col·làgenes,  aquestes  formen  part  de
nombrosos teixits al nostre cos, es troben principalment en articulacions, ossos, pell, músculs i tendons i
els aporta les seves propietats. A més, inclou entre els seus ingredients:

MAGNESI I VITAMINA D:

El magnesi i la vitamina D contribueixen al funcionament normal dels músculs.

El magnesi i la vitamina D contribueixen al manteniment dels ossos en condicions normals.

VITAMINA C:

La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per al funcionament normal dels ossos.

La vitamina C contribueix a la formació normal de col·lagen per al funcionament normal dels cartílags.

VITAMINES B6 i B2:

La vitamina B6 i B2 ajuden a disminuir el cansament i la fatiga.
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