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INVERSION Femme Complex 90 kapsułek
 

Cena: 75,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent BESINS HEALTHCARE IRELAND LIMITED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościINVERSION Femme Complex 90 kapsułekSUPLEMENT DIETY zawierający ekstrakty z zielonej herbaty i pestek winogron,
olej ogórecznika, olej z ryb, chrząstkę rybią, beta-karoten, witaminy C, B5 i B6, ryboflawinę, biotynę, cynk, selen, chrom, miedź, żelazo.•
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.• Ryboflawina
(witamina B2), cynk i biotyna (witamina B8) pomagają zachować prawidłową skórę.• Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej
pigmentacji skóry i włosów.• Biotyna (witamina B8), selen i cynk pomagają zachować zdrowe włosy.• Selen i cynk pomagają zachować
zdrowe paznokcie.• Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.• Cynk, miedź, ryboflawina (witamina B2), selen i
witamina C pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.Zalecane spożyciePorcja produktu zalecana do spożycia w
ciągu dnia: Dorośli – przyjmować 2 czerwone kapsułki rano lub w południe i 1 srebrną kapsułkę wieczorem. Kapsułki należy popić
szklanką wody.Czerwone kapsułki produktu Inversion Femme Complex zawierają wyciąg z zielonej herbaty, dlatego aby uzyskać
optymalny efekt, zaleca się przyjmować je z posiłkami.Nie zaleca się stosowania Inversion Femme Complex u dzieci, młodzieży i kobiet
w ciąży lub karmiących piersią.Ochrona przed stresem oksydacyjnym• Witamina B2• Witamina C• Selen• CynkSkóra-Włosy-Paznokcie•
Witaminy B2, B5, B6, B8• Miedź• CynkWażneSuplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Składniki1 czerwona kapsułka (rano)Składniki: olej z ogórecznika, wyciąg z zielonej herbaty,
żelatyna rybia, L-askorbinian wapnia (witamina C), substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna), substancja zagęszczająca (wosk pszczeli),
olej sojowy, emulgator (lecytyna sojowa), siarczan cynku, ekstrakt Dunaliella salina, barwniki (tlenek żelaza, dwutlenek tytanu), chlorek
chromu, selenin sodu.1 srebrna kapsułka (wieczorem)Składniki: olej z ryb, żelatyna rybia, ekstrakt z pestek winogron, chrząstka rybia,
substancja utrzymująca wilgoć (gliceryna), substancja zagęszczająca (wosk pszczeli), fumaran żelazawy, olej roślinny, roztwór lecytyny
sojowej, kwas pantotenowy (witamina B5), barwnik (dwutlenek tytanu), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina
B2), tlenek miedzi, biotyna (witamina B8).Warto?? od?ywcza    2 czerwone kapsu?ki rano           % RWS*

Olej z ogórecznika                                   700 mg
w tym kwas linolenowy                           119 mg
Ekstrakt z zielonej herbaty                       400 mg
Witamina C                                              120 mg                        150%
Ekstrakt z Dunaliella salina                       19 mg
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W tym beta-karoten                                   4,8 mg                       100%
Cynk                                                           10 mg                       100%
Chrom                                                         23 ?g                          63%
Selen                                                           40 ?g                          73%

 

 

Warto?? od?ywcza    1 srebrna kapsu?ka wieczorem      % RWS*

Olej z ryb                                                            350 mg
W tym omega-3                                                   200 mg
Ekstrakt z pestek winogron                                 150 mg

Chrz?stka rybia                                                   100 mg
?elazo                                                                    10 mg                   71 %
Witamina B5                                                            6 mg                 100 %
Mied?                                                                    1,3 mg                 130 %
Witamina B6                                                         1,7 mg                 121 %
Ryboflawina (witamina B2)                                 1,7 mg                  121 %
Biotyna (witamina B8)                                         150 ?g                  300 %
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