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Marine Collagen Peptan Blend 300 g
Produktfakta & Användning
Fiskkollagenpeptider (Peptan® F 2000 LD hydrolysat) med vitamin C och
hyaluronsyra. Fri från konserveringsmedel. Kollagen är ett protein som gör att
bindväv i hud, senor, ligament, brosk och ben hålls samman och blir elastiska.
Kollagen ger sammanhållning, elasticitet och regenerering till vår bindväv,
inklusive hud, senor, ligament, brosk och ben. Kollagen är starkt och flexibelt.
Vitamin C bidrar till normal kollagenbildning som har betydelse för benstommens,
broskets, hudens, blodkärlens och tandköttets normala funktion.
Användning: Blanda 8 gram (ett struket mått) Peptan ® hydrolyserade
fiskkollagenpeptider i vatten, juice eller i en smoothie. Produkten ska gärna tas en
halvtimme före måltid.
Rekommenderat intag bör inte överskridas. Produkten ersätter inte en mångsidig och varierad kost.
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Aminosyraprofil per 100 g / 8 g
1 Essentiella aminosyror, 2 Grenade aminosyror (BCAA)
Förvaras förseglad på torr och sval plats utom räckhåll för barn.
Bäst före/Satsnummer: Se förpackningens undersida.
Nettovikt: 300 g
Produktkod: MT3007

Ingredienser
98 % fiskkollagenpeptider (Peptan ® F 2000 LD hydrolysat), vitamin C, hyaluronsyra.
Näringsvärde per 100 g
Energi 1502 kJ/359 kcal, Fett 0 g (varav mättat fett 0 g), Kolhydrater 0 g (varav sockerarter 0 g), Fibrer 0 g, Protein
88 g, Salt 0,6 g, Vitamin C 625 mg (*781%), Hyaluronsyra 1250 mg (**).
Näringsvärde per servering (8 g)
Energi 120 kJ/29 kcal, Fett 0 g (varav mättat fett 0 g), Kolhydrater 0 g (varav sockerarter 0 g), Fibrer 0, Protein 7,1
g, Salt 0,05 g, Vitamin C 50 mg (*63%), Hyaluronsyra 100 mg (**).
* Dagligt referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal)
**Dagligt referensintag ej fastställt.
Produkt tillverkad i Nederländerna
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