
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

BEAUTYLLAGEN 30 saszetek
 

Cena: 100,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać saszet.

Producent PHARMAVERUM SPÓŁKA CYWILNA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBeautyllagen to unikatowy nutrikosmetyk z kolagenem, najczystszym związkiem siarki na świecie OptiMSM , witaminą C,
kwasem hialuronowym i biotyną, skomponowany ze składników najwyższej jakości. Kolagen to fundament w pielęgnacji skóry. To dzięki
niemu skóra wciąż jest jędrna i napięta. Z upływem czasu ilość kolagenu znacząco spada, a więc pojawiają się pierwsze oznaki
starzenia. Dlatego tak ważne jest dostarczanie kolagenu, najlepiej w połączeniu z witaminą C i OptiMSM , które współdziałają w
tworzeniu nowych tkanek, a także pobudzają tworzenie kolagenu.• Planujesz zadbać o włosy, skórę i paznokcie• Pragniesz jak najdłużej
zachować urodę i zdrowie• Chcesz mieć jędrną skórę• Wiesz, że lepszy wygląd to lepsze samopoczucie• Lubisz produkty o
synergistycznym i potwierdzonym działaniu• Chcesz wspomóc prawidłowe działanie kości, chrząstki stawowej i tkanki
łącznejBeautyllagen to produkt dedykowany osobom, które chcą zadbać o swoją skórę, włosy i paznokcie, a przy tym wspomóc swoją
odporność oraz mobilność i elastyczność stawów.Jedna z najwyższych porcji kolagenu rybiego na rynku z kompleksem , którego
działanie poparte jest licznymi badaniami klinicznymi. Wyjątkowy kompleks składników aktywnych w rewolucyjnej formie proszku o
smacznym pomarańczowym smaku!Zalecane spożycie1 saszetka dziennieSposób przygotowania i sposób użycia:Zawartość saszetki
należy rozpuścić w chłodnej wodzie lub innym chłodnym płynie, dobrze wymieszać i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

.

 

SKŁADNIKI ZAWARTOŚĆ W 1 SASZETCE %RWS*
Kolagen rybi 5000 mg **
Metylosulfonylometan 1000mg **
Witamina C 400 mg 500%
Hialuronian sodu 40 mg **
Biotyna 2000mcg 4000%

*RWS-Referencyjne Wartości Spożycia
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**brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

WażnePrzeciwwskazania: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Preparat nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże
znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Suplementy diety
powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.SkładnikiDostarcza składniki o kluczowym znaczeniu dla zdrowia
i urody:Kolagen to białko, które jest podstawowym budulcem skóry właściwej. Stanowi jeden z najważniejszych składników organizmu
odpowiadających za gęstość, jędrność, elastyczność skóry, a także prawidłowe działanie chrząstki stawowej i tkanki łącznej.Siarka
organiczna OptiMSM to naturalny związek siarki, uznawany za cenne wzbogacenie codziennej diety. OptiMSM jest marką zastrzeżoną
przez Bergstrom® Nutrition, a jego działanie potwierdzone jest licznymi badaniami klinicznymi, które potwierdzają jego wpływ na
poprawę stanu skóry, włosów i paznokci. OptiMSM wpływa również korzystnie na układ odpornościowy oraz poprawia funkcjonowanie
tkanki łącznej.Kwas hialuronowy to substancja naturalnie występująca w organizmie człowieka, a jego niedobór przyspiesza proces
starzenia . Jest uznawany za jeden z najlepszych dostępnych środków zapewniających właściwe nawilżenie skóry.Witamina C jest
odpowiedzialna za wsparcie prawidłowej produkcji kolagenu, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie skóry. Pomaga również w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a także wspomaga układ
odpornościowy.Biotyna pomaga w zachowaniu zdrowej skóry, włosów i paznokci.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

