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GRINDAY LOOK UP Formuła Włosy skóra paznokcie 60
kapsułek
 

Cena: 98,99 PLN

Opis słownikowy

Producent GRINDAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościGRINDAY LOOK UP Formuła Włosy skóra paznokcie 60 kapsułekNaturalny suplement diety wpływający na poprawę
kondycji włosów, skóry i paznokci. Dzięki zawartości składników aktywnych o potwierdzonym działaniu, Look Up skutecznie wzmacnia
ich stan, odbudowuje strukturę oraz przeciwdziała negatywnym czynnikom zewnętrznym.Działanie:poprawia kondycję skóry, włosów i
paznokciwspomaga wzrost włosów i wzmacnia ich strukturęchroni składniki komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnymstymuluje
produkcję keratyny i kolagenuwzmacnia kruche i łamliwe paznokcieopóźnia proces starzenia się skórywspomaga utrzymanie
prawidłowej pigmentacji skóry i włosówZalecane spożycieDzienna zalecana dawka suplementu to 2 kapsułki. Przyjmować podczas
posiłku rano i w ciągu dnia po jednej kapsułce. Popić około 300 ml wody. Nie zaleca się przyjmowania suplementu wieczorem, przed
snem.WażneSposób przechowywania:Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym
opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.Ostrzeżenia:Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Produkt nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia. Preparat nie jest
przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne.SkładnikiEkstrakt ze
skrzypu polnego 10:1 ( Equisetum arvense) (7% krzemionki); metylosulfonylometan (MSM); otoczka kapsułki – żelatyna; ekstrakt z
bambusa 65:1 (Bambusa vulgaris) (75% krzemionki); ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej 20:1 (Urtica dioica L.) ; kwas L-askorbinowy
(witamina C); octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; cytrynian
cynku; maltodekstryna; glukonian miedzi; D-biotyna (biotyna); barwnik – dwutlenek tytanu.

Składniki aktywne w 2 kapsułkach:

Ekstrakt ze skrzypu polnego 10:1 ( Equisetum arvense)           400,00 mg

w tym: krzemionka                                                                             28,00 mg

Metylosulfonylometan (MSM)                                                     300,00 mg
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Ekstrakt z bambusa 65:1 (Bambusa vulgaris)                                 200,00 mg

w tym: krzemionka                                                                           150,00 mg

Ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej 20:1 (Urtica dioica L.)                     100,00 mg

Witamina C                                                                                       100,00 mg

Witamina E                                                                                         50,00 mg

Cynk                                                                                                   10,00 mg

Miedź                                                                                                     2,00 mg

Biotyna                                                                                   1000,00 mcg

 

ProducentGrindaySzkolna 16/6, 43-340 Kozy, Poland
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