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Doppelherz Aktiv, Lifting Complex Premium, 30 kapsułek
 

Cena: 52,35 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie
Składniki produktu wspomagają dermokosmetyczne zabiegi przeciwzmarszczkowe i pomagają zachować młody wygląd skóry.

Preparat jest polecany dla kobiet, które chcą zadbać o zachowanie młodego wyglądu:

jako uzupełnienie dietetyczne zabiegów dermokosmetycznych,
w celu utrzymania prawidłowej elastyczności i nawilżenia skóry.

Działanie
Proces starzenia się skóry charakteryzuje się zmniejszeniem syntezy kolagenu i kwasu hialuronowego w skórze. Objawia się to
osłabieniem włókien kolagenowych i zmniejszeniem nawodnienia w skórze właściwej, co prowadzi do utraty jędrności i tworzenia się
zmarszczek.

Preparat zawiera wysoką dawkę kwasu hialuronowego (100 mg) oraz składniki antyoksydacyjne i odżywcze o działaniu sprzyjającym
zachowaniu młodego wyglądu skóry:

Kwas hialuronowy – naturalny składnik substancji międzykomórkowej skóry, odpowiadający za jej jędrność i elastyczność. Jest
powszechnie stosowany w chirurgii plastycznej, jako wypełniacz zmarszczek i czynnik liftingujący.
Beta-karoten – prekursor witaminy A – pomaga zachować zdrowy wygląd skóry i koloryt. Jego stosowanie w wysokich dawkach (np. 10
mg dziennie) jest w pełni bezpieczne, bowiem w odróżnieniu od retinolu, jego nadmiar nie jest gromadzony w organizmie.
Biotyna– niezbędna dla zachowanie prawidłowego stanu błon śluzowych i skóry.
Witamina C – uczestniczy w wytwarzaniu kolagenu, cynk pomaga zachować prawidłową kondycję skóry a wit. B5 przyczynia się do
wytwarzania hormonów steroidowych (np. estrogenów).
Witamina E wraz z selenem, cynkiem i witaminą C pomaga w ochronie komórek przed procesami starzenia (działanie antyoksydacyjne).
Kompleks zawiera wysokie dawki składników o silnie synergistycznym działaniu na skórę właściwą, co wspiera działanie odmładzające
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kwasu hialuronowego.

Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)
Składniki- Ilość (%RWS)
kwas hialuronowy - 100 mg
Witamina C - 60 mg(75%)
Witamina E - 20 mg (167%)
Kwas pantotenowy (wit. B5) - 6 mg (100%)
Biotyna (wit. B7) - 150 µg (300%)
wit. A (beta-karoten) - 1670 µg (209%)
Cynk - 2,5 mg (25%)
Selen - 15 µg (27%)

Sposób użycia:
Stosować 1 kapsułkę dziennie z posiłkiem; dobrze popić. Dla uzyskania i podtrzymania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe
stosowanie. Po roku stosowania zrobić miesięczną przerwę.
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