
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

HEALTH LABS CARE BrownMe 30 kapsułek
 

Cena: 83,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent HEALTH LABS CARE SP. Z. O.O. SP.K.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHEALTH LABS CARE BrownMe 30 kapsułekzyskaj sojusznika ładnej opalenizny i zdrowej skóryzapobiegaj powstawaniu
zmian związanych z wiekiemSTANDARYZOWANE EKSTRAKTY ROŚLINNEEkstrakty roślinne w suplemencie diety BrownMe są
standaryzowane, a to oznacza, że masz gwarancję zachowania deklarowanej zawartości składników aktywnych w pojedynczej porcji
naszego suplementu. Ich DER (Drug Extract Ratio), świadczy dodatkowo o wysokiej koncentracji składników.KOMPLEKSOWY DOBÓR
SKŁADNIKÓWSuplement diety BrownMe to uniwersalny suplement diety bogaty w przeciwutleniacze, które wykazują korzystne działanie
na skórę przed, w trakcie oraz po opalaniu.CZYSTY SKŁAD POTWIERDZONY BADANIAMIW suplemencie diety BrownMe nie znajdziesz
zbędnych wypełniaczy, konserwantów i barwników. Czysty skład pozbawiony zanieczyszczeń potwierdzają badania produktów
przeprowadzone przez niezależne, akredytowane laboratorium J.S. Hamilton Poland.AUTORSKA RECEPTURASkład suplementu diety
BrownMe opracowaliśmy z udziałem doświadczonych specjalistów żywienia. Dzięki ich wiedzy i pasji powstały suplementy, które
spełnią oczekiwania najbardziej wymagających kobiet i mężczyzn.Zalecane spożycie1 kapsułka dziennieWażneNie należy przekraczać
zalecanej dziennej porcji.SkładnikiAlgi (Haematococcus pluvialis Flotow) standaryzowane na 5% astaksantyny DER 15:1, mieszanina
tokotrienolu i tokoferolu - EVNol Max™ (witamina E), ekstrakt z kwiatów nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.) standaryzowany na
20% luteiny i 4% zeaksantyny DER 30:1, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z ziela brokułu (Brassica
oleracea L. var. italica Plenck) standaryzowany na 0,4% sulforafanu DER 20:1, ekstrakt z kwiatów i pączków perełkowca japońskiego
(Styphnolobium japonicum (L.) Schott) standaryzowany na 98% kwercetyny DER 15:1, ekstrakt z korzenia marchwi zwyczajnej (Daucus
carota L.) standaryzowany na 20% beta‑karotenu DER 100:1, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, diglicynian miedzi
(miedź).ProducentHealth Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sienkiewicza 81/3/200 15‑003 Białystok.
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