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Belissa Intense 40+ tabletki 50 tabletek
 

Cena: 21,50 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład:
celuloza (substancja wypełniająca), ekstrakt z ziela skrzypu, fosforany wapnia (substancja wypełniająca), glukonian cynku, L-metionina,
L-cysteina, (substancja glazurująca), kwas L-askorbinowy, hydrolizat białek kolagenowych, koenzym Q10, kompleks wyciągu z alg
brunatyn Ascophyllum nodosum i wyciąg z pestek winogron Vitis vinifera, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), poliwinylopirolidon (substancja wiążąca), amid
kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), chlorowodorek
pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina, wosk pszczeli i wosk
carnauba (substancje glazurujące).
1 tabl. zawiera: Wyciąg ze skrzypu polnego 130 mg, Kompleks intense Revive* 10 mg, Tiamina (witamina B1) 0,5 mg, Koenzym Q10 10
mg, Ryboflawina (witamina B2) 0,6 mg, Hydrolizat białek kolagenowych (kolagen) 10 mg, Witamina B6 0,7 mg, Witamina B12 0,375 pg, L-
metionina 30 mg, Niacyna (Witamina PP) 5,5 mg ekwiwalentu niacyny, L-cysteina 30 mg, Cynk 7,5 mg, Biotyna 47,8 pg, Witamina C 18,6
mg, Kwas pantotenowy 3,2 mg, Witamina E 3,1 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu, Kwas foliowy 120 pg

Działanie:
Suplement diety charakteryzuje się wyjątkowym składem, skomponowanym specjalnie z myślą o kobietach dojrzałych. Jego
zastosowanie uzupełnia codzienną dietę w kolagen, koenzym Ql0 oraz L-cysteinę i L-metioninę. Co więcej kwas askorbinowy uczestniczy
w procesie produkcji kolagenu i gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie skóry. Wyciąg ze skrzypu polnego przyczynia się do
wzmocnienia i poprawy kondycji włosów, skóry i paznokci. Biotyna, cynk, ryboflawina i niacyna wpływają na zachowanie zdrowej skóry,
przyspieszając jej gojenie i ograniczając produkcję sebum. Kompleks Intense ReviveTM z wyciągiem z alg Ascophyllum nodosum
wspomaga fizjologiczny proces odnowy na poziomie komórkowym. Preparat opóźnia procesy starzenia się i zwiększa jędrność oraz
nawilżenie skóry

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu
okres ciąży i karmienia piersią

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u kobiet powyżej 40 roku życia w celu opóźnienia procesów starzenia się.

Dawkowanie:
Stosować doustnie w dawce wynoszącej 1 tabl./24h.
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