
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Skin Care Wypełniacz Kolagenowy tabl. 60ta
 

Cena: 58,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent NEW NORDIC HEALTHBRANDS POLSKA SP.
Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Kolagen, ekstrakt z owoców granatu (Punica Granatum L.), ekstrakt z alg morskich (Haematococcus pluvialis, Flotou.), ekstrakt z
pomidora (Lycopersicum esculentum L.), witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum L.), substancja
wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), powłoka tabletki (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza),
substancja glazurująca (talk), emulgator (karboksymetyloceluloza sodowa usieciowana), barwniki (karmel prosty naturalny, suszony sok
z buraka), substancja przeciwzbrylający (dwutlenek krzemu).

Zawartość w 2 tabletkach: kolagen (pochodzenia morskiego) – 200mg; ekstrakt z owoców granatu (Punica Granatum L.)
standaryzowany na 40% zawartości kwasu elagowego – 134mg; ekstrakt z alg (Haematococcus pluvialis, Flotou.) standaryzowany na
2% zawartości astaksantyny – 68mg; ekstrakt z pomidora (Lycopersicum esculentum L.) standaryzowany na 1% zawartości likopenu –
60mg; ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum L.) – 40% piperyny – 4mg; witamina C – 54mg (66% referencyjnej wartości spożycia).

Działanie:
Suplement diety Skin Care wypełniacz kolagenowy to produkt, który doskonale wpływa na kondycję skóry i uzupełnia klasyczną
pielęgnację skóry. Skin Care zawiera ważne składniki, w tym wyciągi z owoców granatu, pieprzu, alg i pomidora oraz witaminę C, które
dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym spowalniają proces starzenia. Intensywne odżywienie głębokich struktur skóry
podnosi jej witalność. Kolagen pochodzenia morskiego występujący w suplemencie nawilża i uelastycznia skórę, co wpływa na piękny i
promienny wygląd. Dodatkowo witamina C stymuluje produkcję kolagenu.

Zastosowanie:
Suplement diety Skin Care wypełniacz kolagenowy polecany do codziennej pielęgnacji skóry w celu jej głębokiego odżywienia.

Informacje dodatkowe:
Produkt zawiera potencjalny alergen – składniki pochodzenia rybiego. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt nie może być
stosowany jako substytut zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz u dzieci poniżej 12. roku życia. Kobiety w ciąży i w trakcie
laktacji zażywanie suplementu powinny skonsultować z lekarzem.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 2 tabletki. Połknąć, popić szklanką wody. Nie przekraczać rekomendowanej porcji do spożycia.
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