Colágeno Hidrolisado
Collagen Care
100 Cápsulas – Peso Líquido 60g
Nome do Produto
Collagen Care
100 Cápsulas – Peso Líquido 60g
Descrição
Colágeno Hidrolisado é cerca de um terço das proteínas encontradas no corpo e
inclui quantidades significativas de aminoácidos, auxilia na manutenção da
estrutura dos fios de cabelo e unhas, elasticidade da pele, sendo essencial para
quem quer manter a saúde do corpo, para praticantes de esportes que precisam
manter as articulações e tendões intactos.
Descrição Curta
Colágeno Hidrolisado é facilmente digerido pelo organismo, auxiliando na
manutenção da estrutura dos fios de cabelo e unhas e fortalecimento de
articulações.
Benefícios

Aumenta elasticidade da pele;

Preserva as articulações;

Auxilia em processos de emagrecimento;

Fortalecimento de unhas e cabelos;

Fortalece ossos, tendões e articulações;

Ajuda a manter a massa muscular magra.
Ingredientes
Colágeno Hidrolisado em cápsulas de gelatina. Corantes: Dióxido de titânio. Não
contém glúten.
Sugestão de Uso
Ingerir até 04 cápsulas ao dia antes das principais refeições ou conforme orientação
profissional.
Cuidados de Conservação
Conservar este produto ao abrigo da luz, umidade e calor excessivo. Depois de
aberto, consumir preferencialmente em até 30 dias, manter a embalagem sempre
fechada.
Não consumir este produto, caso o lacre de segurança esteja aberto.

Informação Nutricional
Porção de 2,4g (4 cápsulas de 600mg)
Quantidade por porção
Valor Energetico

0kcal =0kj

Proteínas

2,0g

%VD(**)
0
2,6

Sódio
0mg
0
Não contém quantidade significativa de
carboidratos,
gorduras
totais,
gorduras
saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e
sódio.
%Valores diários de referência com base em
uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores
diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.

‘GESTANTES, NUTRIZES E CRIANÇAS ATÉ 3 (TRÊS) ANOS, SOMENTE
DEVEM CONSUMIR ESTE PRODUTO SOB ORIENTAÇÃO DE MÉDICO OU
NUTRICIONISTA.’’
‘CONSUMIR ESTE PRODUTO CONFORME A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA
CONSTANTE NA EMBALAGEM.’’
.
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