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Gelacet Saszetki z żelatyną i biotyną 21sa
 

Cena: 42,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 21 sasz.

Postać -

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Gelacet to suplement diety stworzony z myślą o lśniących włosach i mocnych paznokciach. Dostarcza organizmowi składniki niezbędne
do odbudowy płytki paznokcia oraz regeneracji struktury włosa.

Właściwości:
Swoje działanie Gelacet zawdzięcza DuoFormule, która została opracowana specjalnie z myślą o problemach takich jak: nadmierne
wypadanie włosów, łamliwość i rozdwajanie się włosów, kruchość i rozwarstwianie się paznokci. W skład DuoFormuły wchodzą:

Biotyna, czyli witamina z grupy B, nazywana jest także "witaminą piękna", gdyż wzmacniania włosy i paznokcie.
Żelatyna, czyli substancja białkowa, zawierająca aminokwasy wchodzące w skład keratyny, będącej naturalnym białkiem budulcowym
włosów i paznokci.
Gelacet jest od wielu lat znany i polecany przez lekarzy dermatologów w Europie. Pomaga osobom, które mają problemy z kondycją
włosów, skóry i paznokci. Gelacet to produkt specjalistyczny, opracowany przez ekspertów firmy Almirall Hermal w dziedzinie
dermatologii. Wytwarzany jest zgodnie z europejskimi standardami farmaceutycznymi i spełnia rygorystyczne normy dotyczące jakości i
bezpieczeństwa. Efektem połączenia biotyny i żelatyny jest unikatowa DuoFormuła ukierunkowana na wzmocnienie i regenerację
włosów i paznokci. Jej działanie jest potwierdzone wieloletnim doświadczeniem lekarzy dermatologów, którzy z bardzo dobrym
skutkiem polecają Gelacet swoim pacjentom.

Składniki:
hydrolizat kolagenu (zawierający aminokwasy: glicyna, prolina, hydroksyprolina, kwas glutaminowy, alanina, arginina, kwas
asparaginowy, lizyna, seryna, leucyna, walina, fenyloalanina); regulator kwasowości: kwas cytrynowy; aromat; barwnik: karoteny;
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, D-biotyna (biotyna).
Dzienna porcja (1 saszetka) zawiera:
Hydrolizat kolagenu 4,98 g zawierający 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, treonina 0,09 g,
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Biotyna 1,38 mcg

Stosowanie:
Saszetkę należy rozpuścić w ¾ szklanki wody i stosować raz dziennie. Wypić od raz po przygotowaniu.

Z uwagi na stosunkowo długi cykl wzrostu włosa dla osiągnięcia najlepszych efektów Gelacet powinno się przyjmować nie krócej niż
przez 3 miesiące. Jednak pozytywne zmiany można zaobserwować wcześniej – stopniowo w miarę coraz dłuższego stosowania
preparatu.

Ważne informacje:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią mogą
przyjmować Gelacet tylko wtedy, kiedy zaleci im to lekarz.
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