
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

HEALTH LABS CARE GlowMe 30 saszetek
 

Cena: 149,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.

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

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościHEALTH LABS CARE GlowMe 30 saszetekDla skóry spragnionej blaskuaż 5000 mg kolagenu w jednej
saszetceskoncentrowany koktajl składników aktywnych oraz witaminpomoc w ochronie przed stresem
oksydacyjnymSTANDARYZOWANE EKSTRAKTYSuplement diety GlowMe zawiera standaryzowany na 95% oligoprocyjanidyn (OPC)
ekstrakt z pestek winogron, który poprawia wygląd skóry, dodatkowo wzmacniając działanie witaminy C i E.NISKOCZĄSTECZKOWY
KOLAGENSuplement diety GlowMe w jednej saszetce zawiera aż 5000 mg kolagenu BDF Naturlagen® C3000 o niskiej masie
cząsteczkowej: ~ 3000 Da, który charakteryzuje się wysoką wchłanialnością.WYGODNE SASZETKISkoncentrowany koktajl składników
aktywnych oraz witamin, który zamknęliśmy w wygodnych saszetkach, dzięki czemu możesz mieć go zawsze przy sobie: w pracy, w
podróży, podczas urlopu.CZYSTY SKŁAD POTWIERDZONY BADANIAMIW suplemencie diety GlowMe 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 GlowMe
opracowaliśmy z udziałem doświadczonych specjalistów żywienia. Dzięki ich wiedzy i pasji powstały suplementy, które spełnią
oczekiwania najbardziej wymagających kobiet i mężczyzn.Zalecane spożycieRaz dziennie— rozpuścić 1 saszetkę (11 g) w 3/4 szklanki
letniej wodyWażneRaz dziennie— rozpuścić 1 saszetkę (11 g) w 3/4 szklanki letniej wodySkładnikiKolagen rybi BDF Naturlagen® C3000,
substancja słodząca: ksylitol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L‑askorbinowy (witamina C), aromat naturalny malinowy,
ekstrakt z nasion winorośli właściwej (Vitis vinifera L.) standaryzowany na 95% oligoprocyjanidyn DER 15:1, mieszanina tokotrienolu i
tokoferolu - EVNol Max™️ (witamina E), hialuronian sodu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, octan retinylu (witamina
A).ProducentHealth Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sienkiewicza 81/3/200 15‑003 Białystok.
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