
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

DERVIT SUN 30 kapsułek
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ICHEM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Właściwościzostał opracowany z myślą o wszystkich, którzy korzystają z kąpieli słonecznych oraz wizyt w solarium.Unikalna VITA
Bronze Formula to kompozycja synergicznie działających składników wspomagających prawidłową pigmentację skóry. Formuła została
wzbogacona o ekstrakty roślinne pochodzenia naturalnego, witaminy, minerały oraz aminokwasy.Działanie preparatu w odniesieniu do
poszczególnych składników:Kurkuma, witamina A, ryboflawina, niacyna oraz cynk pomagają zachować zdrową skórę.Miedź pomaga w
utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry.Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry.Witamina C oraz witamina E, miedź oraz mangan pomagają w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.Foliany pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów.Mangan bierze udział w prawidłowym tworzeniu tkanki
łącznej.Zalecane spożycieZalecana dzienna porcja do spożycia: 2 kapsułki. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz osób z indywidualnym brakiem tolerancji na
którykolwiek ze składników produktu.WażneSuplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety. Dla
utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.SkładnikiSkładniki w porcji
dziennej (2 kapsułki): kapsułka (żelatyna), VITA BRONZE Formula ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa): 80 mg, ekstrakt z kwiatów
aksamitki wzniesionej (Tagetes erecta): 30 mg, w tym luteina 6 mg oraz zeaksantyna 1,2 mg, beta-karoten (witamina A: 667 µg – 83%*),
likopen: 1 mg, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna (żel celulozowy), kwas L-askorbinowy (witamina C: 50 mg – 63%*),
octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E: 50 mg – 417%*), L-leucyna: 50 mg, L-tyrozyna: 20 mg, amid kwasu nikotynowego (niacyna: 16 mg
– 100%*), cytrynian cynku (cynk: 5 mg – 50%*), glukonian miedzi (II) (miedź: 1 mg – 100%*), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy:
6 mg – 100%*), PABA (kwas para-aminobenzoesowy): 5 mg, siarczan manganu (mangan: 1,6 mg - 80%*), chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6: 1,4 mg – 100%*), chlorowodorek tiaminy (tiamina: 1,1 mg – 100%*), ryboflawina (ryboflawina: 1,4mg – 100%*), substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy: 200 µg – 100%*).*DRWS - dzienna referencyjna
wartość spożycia dla osób dorosłych.ProducentVITADIET
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