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Gelacet Plus prosz.dorozpuszcz. 21sasz.
 

Cena: 58,56 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 21 sasz.

Postać prosz.do rozp.

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład:
hydrolizat kolagenu (zawierający aminokwasy: glicyna, prolina, hydroksyprolina, kwas glutaminowy, alanina, arginina, kwas
asparaginowy, lizyna, seryna, leucyna, walina, fenyloalanina, treonina); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; octan DL-alfa-tokoferylu
(witamina E); kwas L-askorbinowy (witamina C); naturatny aromat pomarańczowy; maltodekstryna, koncentrat z buraka; barwnik:
karoteny; selenian (VI) sodu (selen); tlenek cynku (cynk); substancja słodząca: aspartam; octan retinylu (witamina A); D-biotyna (biotyna).

1 sasz. zawiera: Hydrolizat kolagenu 4,98 g zawierający następujące aminokwasy: Glicyna 1,05 g, Prolina 0,64 g, Hydroksyprolina 0,61 g,
Kwas glutaminowy 0,51 g, Alanina 0,44 g, Arginina 0,36 g, Kwas asparaginowy 0,3 g, Lizyna 0,17 g, Seryna 0,15 g, Leucyna 0,13 g, Walina
0,12 g, Fenyloalaina 0,11 g, Treonina 0,1 g; Witamina C 80 mg, Cynk 10 mg, Witamina E 12 mg, Witamina A 800 mcg, Selen 137,5 mcg,
Biotyna 138 mcg

Działanie:
Preparat stanowi bogaty kompleks substancji odżywczych, które korzystnie wpływają na stan skóry. Zawiera hydrolizat kolagenu
stanowiący źródło ważnych aminokwasów budujących skórę. Dzięki temu zwiększa jej sprężystość i elastyczność. Witamina C i E są
przeciwutleniaczami, które zabezpieczają komórki skóry przed oddziaływaniem stresu oksydacyjnego, co przyczynia się do opóźniania
procesów starzenia się. Co więcej, kwas askorbinowy wspiera proces wytwarzania kolagenu, co gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie
skóry. Witamina A pełni ważną funkcję podczas regeneracji komórek, a przede wszystkim naskórka. Sprzyja utrzymaniu zdrowia skóry.
Biotyna określana jest mianem witaminy piękności, która odpowiada za dobrą kondycję włosów i paznokci.

Przeciwwskazania:
uczulenie na substancje składowe produktu

Wskazania:
Stosować w celu uzupełnienia w organizmie poziomu składników odpowiadających za wzmocnienie skóry, włosów i paznokci.
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Dawkowanie:
Stosować doustnie. Zaleca się przyjmowanie dawki wynoszącej 1 saszetkę/24h. Stosować po rozpuszczeniu w 150 ml wody.
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