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BELISSA SUN ACTI-BRONZE FORMULA 60 tabletek
 

Cena: 21,95 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

BELISSA SUN + ACTI-BRONZE FORMULA 60 tabletek

Belissa Sun suplement diety to produkt polecany osobom chcącym zadbać o zdrowie i właściwą pigmentację skóry w trakcie opalania.  

W skład suplementu diety Belissa Sun wchodzi formuła Acti-Bronze, zawierająca maksymalną dawkę beta-karotenu*, L-tyrozynę oraz
miedź, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Beta-karoten jest prekursorem witaminy A, która pomaga zachować zdrową skórę.
L-tyrozyna jest naturalnym aminokwasem, składnikiem w syntezie barwnika w skórze. Wyciąg z zielonej herbaty wspomaga naturalną
ochronę skóry przed stresem oksydacyjnym spowodowanym promieniowaniem UV a wyciąg ze skrzypu polnego poprawia kondycję
skóry. Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry i wraz z witaminą E pomaga
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

*maksymalny dopuszczalny poziom beta-karotenu w suplementach diety przyjęty przez Komisję Europejską (European Commission.
Health & Consumer Protection Directorate-General. Orientation Paper on the setting of maximum and minimum amounts for vitamins
and minerals in foodstuffs. Document prepared by Directorate-General Health and Consumer Protection, July 2007.)

 

Zalecane spożycie

Dorośli 1 tabletka dziennie  
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Składniki  

celuloza (substancja wypełniająca), beta-karoten 10%, kwas L-askorbinowy, laktoza jednowodna, L-tyrozyna,
hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), bursztynian D-alfa-tokoferolu, wyciąg z zielonej herbaty, ekstrakt z ziela
skrzypu, talk (substancja wypełniająca), glukonian miedzi, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek
krzemu (substancja przeciwzbrylająca), hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), brąz HT (barwnik), wosk Carnauba, wosk
pszczeli (substancje glazurujące).

1 tabletka zawiera:

Formuła Acti-Bronze:

beta-karoten - 7 mg*

L-tyrozyna - 20 mg*

Miedź - 1 mg (100% ZDS)

Wyciąg ze skrzypu polnego - 15 mg*

Wyciąg z zielonej herbaty - 15 mg*

Witamina C - 60 mg (75% ZDS)

Witamina E - 12 mg (100% ZDS)

* brak zalecanego dziennego spożycia

ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie

 

 

 

 

PRODUCENT:

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach  

 ul. Partyzancka 133/151  
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