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DOPPELHERZ system KOLLAGEN BEAUTY 30 ampułek po
25 ml
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 amp.a 25ml

Postać płyn

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDoppelherz system KOLLAGEN BEAUTYSuplement diety• Działanie bioaktywnych peptydów kolagenowych VERISOL®
potwierdzone badaniami naukowymi• Bioaktywne peptydy kolagenowe VERISOL® spłycają zmarszczki i poprawiają elastyczność skóry•
Zawiera starannie dobrane składniki, które pomagają zadbać o naturalne piękno skóry od wewnątrzZ wiekiem skóra staje się coraz
cieńsza i mniej jędrna. Spowodowane jest to, między innymi, zmniejszającą się ilością kolagenu w skórze i utratą elastyczności. Nie
pozwól skórze stracić naturalnego piękna i zadbaj o jej zdrowy wygląd.Doppelherz system KOLLAGEN BEAUTY powstał z myślą o
aktywnych kobietach. Bogata formuła produktu o owocowym smaku liczi i melona została opracowana w poręcznych, pojedynczych
ampułkach gotowych od razu do picia (bez potrzeby rozcieńczania w innych płynach).Efekt działania kolagenu VERISOL® -
bioaktywnych peptydów kolagenowych został potwierdzony badaniami naukowymi1 i 2:• Spłycenie zmarszczek: -20%1• Zwiększenie
stężenia elastyny: +18%1• Poprawa elastyczności skóry: +7%2Doppelherz system KOLLAGEN BEAUTY zawiera kolagen VERISOL® oraz
starannie dobrane składniki, które pomagają zadbać o naturalne piękno skóry od wewnątrz:• Witamina C wspomaga produkcję kolagenu
w celu zapewniania prawidłowej kondycji skóry. Ponadto pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.• Witamina A,
biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę.• Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i prawidłowego stanu
tkanek łącznych.• Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.• Dodatkowo preparat zawiera ekstrakt z jagód
Acai.Efekt działania kolagenu VERISOL® - bioaktywnych peptydów kolagenowych:• Prawie 80% młodej skóry składa się z białka
strukturalnego – kolagenu.Szczególna właściwość: wysoka zdolność gromadzenia wilgoci• Po 25 roku życia produkcja kolagenu w
naszym ciele systematycznie spadaSkutek: redukacja zdolności skóry do gromadzenia wilgoci• Bioaktywne peptydy kolagenowe
VERISOL® zapewniają ponowne pobudzenie produkcji kolagenuEfekt: poprawa elastyczności skóry, zmniejszona głębokość
zmarszczekW celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest systematyczne przyjmowanie preparatu przez co najmniej 3
miesiące.Zalecane spożycieZawartość 1 ampułki z płynem (25 ml) spożyć raz dziennie. Przed użyciem wstrząsnąć. Produkt gotowy do
spożycia bezpośrednio z ampułki bez konieczności rozcieńczania w innych płynach.W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest
systematyczne przyjmowanie preparatu przez co najmniej 3 miesiące.WażnePrzechowywaniePrzechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.SkładnikiWoda, sok z gruszki, kolagen VERISOL (peptydy
kolagenowe), kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt z jagód Acai, kwas L-askorbinowy, L-askorbinian sodu, aromat, substancja zagęszczająca
guma ksantanowa, substancja konserwująca: benzoesan sodu, substancja konserwująca: sorbinian potasu, cytrynian cynku, substancja
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słodząca: cyklaminian sodu, octan DL-alfa tokoferylu, substancja słodząca: sukraloza, substancja słodząca: sacharynian sodu, glukonian
miedzi (II), beta-karoten, D-biotyna.Produkt nie zawiera glutenu oraz laktozy.

Skład

Składniki Ilość (%RWS)
Kolagen VERISOL® 2,5 g
Ekstrakt z jagód Acai 100 mg
Witamina C 80 mg (100%)
Cynk 5 mg (50%)
Witamina E 3 mg (25%)
Miedź 0,15 mg (15%)
Witamina A 160 µg (20%)
Biotyna 150 µg (300%)
ProducentQueisser Pharma GmbH&Co KGExport DepartmentSchleswiger Strasse 7424941 FlensburgNiemcy
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