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DIAS® FORTE
KOLAGEN
Doplněk stravy
15 sáčků
30 sáčků
příchuť granátového jablka
příchuť grapefruit
Špičkové spektrum kolagenních peptidů s vysokou biologickou dostupností
DIAS FORTE obsahuje jedinečnou kombinaci Collagen quattro complex® s vyváženým poměrem
kolagenu typu I, II, III a nativního (nedenaturovaného) kolagenu, přirozených pro organismus.
Poskytuje maximální dávku synergicky působících kolagenních peptidů, které jsou významnou
stavební složkou kloubů, šlach, vazů i chrupavek.
Kolagen I - nejrozšířenější typ kolagenu v organismu, nachází se ve šlachách, ve vazech, v kostech, ve
škáře, v pouzdrech orgánů a v řídkém vazivu
Kolagen II - vyskytuje se v buněčné hmotě kloubních chrupavek
Kolagen III - podobný kolagenu typu I, tvoří retikulární síť poskytující oporu měkkým tkáním
Nativní kolagen II - nedenaturovaný kolagen (v přirozené podobě)
Vitamin C - přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci chrupavek a kostí
Vitamin E - přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem
Kyselina hyaluronová - tvoří jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty a je důležitou součástí
pojivových tkání a kloubního mazu
Výživová složka
Kolagenní hydrolyzát I, III
Kolagenní hydrolyzát II
Nativní kolagen II
Vitamin C
L-Leucin
Bromelain 1200 GDU**/g
Vitamin E
Hyaluronát sodný
*referenční hodnota příjmu
**gelatin digesting unit

Množství v 1 sáčku (11,3 g)
10 000 mg
30 mg
20 µg
100 mg
50 mg
10 mg
6 mg
2 mg

RHP*
125 %
50 %
-

Doporučené dávkování: 1 sáček denně. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Obsah sáčku
nasypte do sklenice, zalijte vodou (cca 150 ml) o teplotě do 25 °C, zamíchejte a vypijte.
Upozornění: Není určeno jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Není
určeno pro děti do 6 let, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte na
suchém a chladném místě.
Složení: kolagenní hydrolyzát I a III, regulátor kyselosti kyselina citronová, vitamin C, regulátor
kyselosti hydrogenuhličitan sodný, aroma granátové jablko/aroma grapefruit, L-Leucin, kolagenní
hydrolyzát II, sladidlo sukralosa, bromelain 1200 GDU/g, barvivo červená řepa, vitamin E, hyaluronát
sodný, nativní kolagen II
Hmotnost obsahu:
169,5 g (15 sáčků po 11,3 g)
339 g (30 sáčků po 11,3 g)
Distributor: MEDOPHARM, s.r.o., Praha, Česká republika
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