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ALLNUTRITION ALLDEYNN BeautyRose włosy skóra
paznokcie 120 tabletek
 

Cena: 99,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent SFD S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALLNUTRITION ALLDEYNN BeautyRose 120 tabletekPIĘKNA SKÓRA, WŁOSY I PAZNOKCIEZAWIERA OPATENTOWANĄ
KERATYNĘ - CYNATINE NHSWZBOGACONY O EKSTRAKTY ZIOŁOWE ZE SKRZYPU POLNEGO, BAMBUSA I POKRZYWYTWOJA DROGA
DO PIĘKNADlaczego BEATUROSE to wyjątkowy produkt?To nie jest zwykły suplement diety, to profesjonalny nutrikosmetyk o działaniu
pielęgnacyjnym, który pozwala zadbać o optymalny stan naszej skóry, włosów i paznokci od wewnątrz. Zawiera między innymi wysoce
biodostępną keratynę - opatentowany przez amerykańsko-francuski koncern, składnik zarejestrowany pod nazwą Cynatine
NHS.Keratyna to białko naturalnie występujące w strukturach naszych włosów jest również materiałem podporowym skóry oraz
paznokci, nadaje mu odpowiednią silną strukturę i odporność na uszkodzenia.Odpowiednie odżywianie jest kluczowe dla stanu naszej
cery, napięcia skóry, mocnych paznokci i włosów, które mają ślniący i piękny wygląd. Jest to definicja piękna pożądana przez tak wiele
kobiet. BEAUTYROSE to produkt, który pomoże Ci osiągnąć wszystkie atuty wspaniałej urody.Dobór odpowiednio zbilansowanej diety,
która dostarczy nam wszelkich potrzebnych składników nie jest prosty. Mocno przetworzona żywność sprawia, że brakuje w niej wielu
cennych mikro i makro elementów. To właśnie przez ich niedobór cierpisz na takie dolegliwości jak: łamliwe paznokcie, sucha skóra,
pojawiające się zmarszczki, czy wypadające włosy. Wtedy szukasz rozwiązania w postaci regeneracyjnych kremów, balsamów,
szamponów i maseczek. Z pomocą przychodzą zabiegi medycyny estetycznej. Często brak w tym jednak kluczowego składnika, dbania
o siebie "od środka". Problem ten rozwiązuje BEAUTYROSE.I tu na ratunek przychodzą nam Nutrikosmetyki.

Co to są Nutrikosmetyki?

Nutrikosmetyki to połączenie słowa nutrition (odżywianie) oraz słowa cosmetics (kosmetyki). Do nutrikosmetyków zaliczają się między
innymi, suplementy diety, najczęściej w postaci kapsułek i tabletek, wzbogacone o określone substancje czynne. Należą do nich:
witaminy, minerały, antyoksydanty, aminokwasy, białka i ekstrakty ziół.Dla kogo przeznaczony jest BEAUTYROSE?BEAUTYROSE
przeznaczony jest dla kobiet, które chcą poprawić stan włosów (suche włosy, łamliwe końcówki, wypadające włosy), paznokci (łamliwe i
rozdwajające się paznokcie) oraz skóry ( zmarszczki oraz “kurze łapki” pod oczami). Jest świetnym suplementem przeciwstarzeniowym,
który stosowany przez odpowiednio długi okres czasu pomoże spowolnić proces powstawania zmarszczek i utraty elastyczności
skóry.Jest świetnym suplementem antystarzeniowym, który stosowany przez odpowiednio długi okres pomoże spowolnić proces
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powstawania zmarszczek i utraty elastyczności skóry. To idealny suplement dla kobiet, które chcą spowolnić proces starzenia, czyli dla
każdej z nas :-)Zalecane spożycie2 tabletki zażywać 2 razy dziennie, rano i po południu po posiłku, popijając dużą ilością wody. Nie
przekraczać 4 tabletek dziennie.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.Składniki• MSM – to organiczna forma siarki,
która działa pozytywnie na naszą skórę,stawy i ścięgna. Jest między innymi kluczowym składnikiem kolagenu, orazkeratyny, ważnego
składnika budującego strukturę włosów, skóry i paznokci.• Ekstrakt ze skrzypu polnego – zawiera łatwo przyswajalną krzemionkę, która
wspiera odbudowę i regenerację włosów, skóry oraz paznokci. Pozwalautrzymać je w optymalnej kondycji.• Ekstrakt z pokrzywy –
wykazuje pozytywne działanie na cerę, pomagazapobiegać łupieżowi oraz eliminować go. Zawiera polifenole o działaniu
antyoksydacyjnym.• Ekstrakt z bambusa – bardzo bogate źródło krzemionki, działa pozytywnie na paznokcie oraz włosy. Wspiera
poprawne funkcjonowaniechrząstek i stawów.• Cholina – inaczej witamina B4, wspiera układ nerwowy, pomagawytwarzać
acetylocholinę, który jest jednym z najważniejszych neuroprzekaźników przez co poprawia się wydajność naszego mózgu. Pomaga
również w metabolizowaniu tłuszczów w wątrobie.• Inozytol – jest składnikiem błon komórkowych, wpływa na gospodarkę wapniową
oraz na równowagę między miedzią i cynkiem.• L-Cysteina - kluczowy aminokwas, wchodzący w skład włosów,skóryi paznokci. Bierze
udział w procesie powstawania kolagenu.• Witamina C – wspomaga odporność, bierze udział w procesie syntezykolagenu.• Witamina E
– to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, chroniącykomórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, działa korzystnie na
poziom estrogenu• Witamina A – utrzymuje prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci.• Cynk – pomaga zachować zdrowe włosy,
paznokcie i skórę. Pomagaw ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się doutrzymania prawidłowego metabolizmu
witaminy A• Biotyna – jest niezbędna do utrzymania dobrego stanu włosów i paznokci, bierze udział w procesach energetycznych w
organizmie.• Miedź – pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów. Bardzo ważna kiedy stosujemy wysokie dawki
cynku.ProducentALLNUTRITIONGłogowska 23C45-315 Opole
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