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Kollagen 100% Peptan 500 g
Art.nr. 31271

ELEXIR KOLLAGEN PEPTAN – 100 % PEPTAN® KOLLAGEN.
Elexir Kollagen består enbart av hydrolyserat kollagen som får en överlägsen
löslighet i alla typer av vätska och behöver inte lika mycket nedbrytning i magsäck
och tarm för upptag. Kollagenet kommer från Peptan® vilket säkerställer högsta
kvalitet. Detta kollagen innehåller essentiella aminosyror.
●
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Innehåller 100 % Peptan®, hydrolyserat kollagen
Löser sig snabbt och lätt i all form av dryck
50 – 100 serveringar per förpackning
Utmärkt ingrediens i smoothies, proteinshakes eller på egen hand

Kollagen är en kvalitetsprodukt som ger dig 5 000 mg kollagen per skopa i form
av Peptan®. Peptan® är hydrolyserat kollagen av högsta möjliga kvalitet.
Kollagen är en proteinstruktur som sitter ihop väldigt hårt. Detta medför att det kan
vara svårt för kroppen att bryta ner det. Att kollagenet är hydrolyserat innebär att
det är förspjälkat i kortare segment. Denna bearbetning ger även ett pulver som
löser sig mycket lätt i all form av vätska, både varm och kall.
Kollagen återfinns naturligt i hög utsträckning i kroppen. Kollagen är en form av protein som utgör ca en tredjedel av
allt protein vi har i oss. Man finner kollagen i hud, hår, muskler, skelett, leder, senor, ligament, tandkött,
blodkärlsväggarna och mer. Då kollagen återfinns i så många olika vävnader med olika funktioner så finns det även
flera former av kollagen men de vanligast förekommande är 1-3. Kollagen från Elexir Pharma innehåller kollagen
typ I.
Om man äter kött så kommer majoriteten avdet kollagen man får i sig via sin kost från animalier. Kollagen är dock
svårsmält så för att ge kroppen bästa möjligheter till maximalt upptag så är långkok att rekommendera. Ett ännu
enklare sätt att är att använda Kollagen i form av kosttillskott från Elexir Pharma som redan är hydrolyserat och
därmed redan nedbrutet till enklare beståndsdelar.
Vårt kollagenpulver är helt fritt från tillsatser. Du finner inga sötningsmedel, aromer eller artificiella färger i denna
produkt vilket innebär att du kan blanda den i vad du vill utan att det förstör smaken. Börja gärna med 1-2 skopor
kollagen i valfri dryck.
Rekommenderad daglig dos: 1-2 skopor (5-10 g) intas på tom mage före frukost utblandat i exempelvis vatten,
juice, smoothie eller annan valfri dryck.
Antal doser per förpackning: 50-100 st.
Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga
dosen bör ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för små barn. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost
och en hälsosam livsstill. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om Du är gravid, ammande, lider av
sjukdom eller behandlas med läkemedel bör Du kontakta läkare innan Du använder produkten.
Innehåll:
1 skopa (5 g) 2 skopor (10 g)
Hydrolyserat kollagen
5 000 mg
10 000 mg
- varav Glycin
1105
2210
- varav Prolin
665
1330
- varav Hydroxyprolin
550
1100
- varav Glutaminsyra Scandinavian
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- varav Alanin
440
880
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Innehåll:
1 skopa (5 g) 2 skopor (10 g)
- varav Arginin
405
810
- varav Asparaginsyra
280
560
- varav Lysin*
180
360
- varav Serin
165
330
- varav Leucin*
145
290
- varav Valin*
120
240
- varav Fenylalanin*
110
220
- varav Treonin*
90
180
- varav Isoleucin*
75
150
- varav Histidin*
65
130
- varav Hydroxylysin
55
110
- varav Metionin*
40
80
- varav Tyrosin
15
30
*Essentiella aminosyror (EAA)
Ingredienser: Peptan® (hydrolyserat kollagen, bovint, typ I) från Frankrike.
Se denna produkt på vår hemsida: http://green-trade.se/products/view/kollagen-100-peptan-500-g
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