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ДІАС КОЛАГЕН ФОРТЕ / DIAS KOLAGEN FORTE
AGETIS
Science of Wellbeing

Склад: 1 саше містить: гідролізат колагену I, III 10000 мг, гідролізат колагену II
30 мг, натуральний колаген II 0,02 мг, вітамін С* 100 мг, L-Лейцин 50 мг, бромелайн
1200 GDU/г 10 мг, вітамін Е** 6 мг, натрію гіалуронат 2 мг; допоміжні речовини:
регулятори кислотності: кислота лимонна та натрію гідрокарбонат,
ароматизатор гранатовий, підсолоджувач сукралоза, барвник натуральний
буряковий червоний.
(*125 % від денної потреби на прийом; **50 % від денної потреби на прийом).
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г: білки –
92,7 г, жири – 0,1 г, вуглеводи < 0,1 г; 372 ккал.
Рекомендації щодо споживання: може бути рекомендована лікарем в раціонах
дієтичного харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин:
КОЛАГЕНОВОГО КОМПЛЕКСУ - колагену I, ІІ, III типу, натурального колагену II типу,
вітамінів С та Е, амінокислоти L-Лейцин, бромелайну, натрію гіалуронату для
збалансованого забезпечення важливими структурними компонентами суглоби,
сухожилля, зв'язки, хрящі та інші сполучні тканини, а також для підтримки
оптимального функціонування шкіри, волосся, нігтів, м'язів та ін. органів.
Не є лікарським засобом і її не слід використовувати, як заміну повноцінного
раціону харчування. БЕЗ ГМО.
Застереження при застосуванні: не перевищувати рекомендовану дозу для
щоденного споживання. Рекомендовано проконсультуватися
з лікарем для
детальної інформації вагітним, жінкам в період годування груддю, при одночасному
прийомі з іншими лікарськими засобами та при захворюваннях. Не застосовувати при
підвищеній чутливості до будь-якого компонента дієтичної добавки.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1
саше на добу. Вміст саше висипати в склянку та розвести водою приблизно 150 мл
температурою нижче 25 °С, перемішати та випити.
Рекомендований термін споживання: тривалість споживання узгоджується з
лікарем індивідуально.
Форма випуску: саше № 15 або № 30 в картонній упаковці.
Маса нетто 1 саше: 11300,02 мг ± 3 %.
Строк придатності: 2 роки з дати виробництва.
Кінцева дата споживання «Вжити до», номер серії виробництва, штрих-код:
вказано на упаковці.
Умови зберігання: при температурі не вище 25 ˚С, в прохолодному сухому місці,
недоступному для дітей.
Назва та повна адреса виробника: Agetis Supplements Ltd., P.O. Box 51418, 3505,
Limassol, Cyprus. www.agetissupplements.com
Представник: представництво «Медокемі Лімітед», Україна, 04071, м. Київ,
вул. Верхній Вал, 52; тел. (044) 467-52-78.
Імпортери:
CП «Оптіма-Фарм, ЛТД», Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А.
Тел.: +38(044)4905310.
ТОВ «БаДМ», Україна, 49005, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2. Тел.: (056) 747-01-10.
ТОВ «Вента ЛТД», Україна, 49005, м. Дніпро, Крестьянівський узвіз, 3а.
Тел.: (056) 370-35-00.
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