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AURA HERBALS Colladrop Kolagen rybi NatiCol w płynie +
Wit. C, E, Cynk, Selen, Biotyna 500 ml
 

Cena: 40,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Postać płyn

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety w płynie Aura HerbalsColladrop - kolagen rybi w płynie + witamina E + witamina C + cynk + selen + biotyna
- 33 dzienne porcje (500 ml)Colladrop pomaga przywrócić skórze utraconą jędrność i elastyczność oraz skutecznie zapobiega jej
starzeniu się. Utrzymuje w dobrym, zdrowym stanie włosy, skórę i paznokcie.Kolagen to naturalny składnik skóry, który odpowiada za jej
elastyczność.Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, co przyczynia się do utrzymania zdrowego stanu skóry.Witamina E
jako silny antyutleniacz, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.Cynk pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie.Selen
pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, a także wspomaga organizm w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Biotyna
pomaga zachować zdrową skórę i włosy.Colladrop polecany jest osobom chcącym zadbać o zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci,
zmagającym się z utratą jędrności skóry, a także aktywnym fizycznie lub odchudzającym się.Zalecane spożycieDo miarki dozującej
wlać roztwór do zalecanej zawartości 15 ml, zmieszać z wodą lub napojem bezalkoholowym i wypić.Zalecane dzienne spożycie1 raz
dziennie 15 ml.Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Ważne informacjeSuplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.Skład
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia:Jedna porcja (15 ml) zawiera 600 mg kolagenu rybiego NatiCol®, 80 mg witaminy C (100%
RWS*), 6 mg witaminy E (50% RWS*), 6 mg cynku (60% RWS*), 55 µg selenu (100% RWS*) i 50 µg biotyny (100% RWS*).*RWS -
Referencyjna Wartość SpożyciaWażnePrzeciwwskazaniaNie stosować w przypadku alergii na jakikolwiek składnik
preparatu.PrzechowywaniePrzechowuj w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.Suplement diety przechowuj w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci.Najlepiej spożyć przedData minimalnej trwałości oraz numer partii na spodzie
opakowania.SkładnikiWoda, kolagen ze skór ryb morskich NatiCol®, kwas L-askorbinowy (witamina C), glukonian cynku, D-alfa-tokoferol
(witamina E), selenin sodu, D-biotyna.ProducentAURA HERBALS Jarosław Paulul. 23 Marca 77/381-820 Sopot, POLAND
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