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LIPIDCELL 60 kapsułek miękkich
 

Cena: 69,35 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent BIO MEDICAL PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

CERAMOSIDES™, Skwalen

Opis produktu
 

WłaściwościLipidCell to nowoczesny, suplement diety na piękną, promienną i zdrową cerę. Wykorzystano w nim nowatorskie połączenie
aktywnych składników, w postaci ceramidów, skwalenu oraz witaminy A i E.Sekret LipidCell tkwi w precyzyjnie dobranych składnikach
aktywnych, które pomagają utrzymać równowagę hydrolipidową. Szczelny płaszcz hydrolipidowy zapewnia skórze odpowiedni stopień
nawilżenia i odżywienia, chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.Ten produkt jest dla Ciebie, jeśli:* masz
skórę suchą lub atopową* boisz się widocznych objawów starzenia* chcesz mieć piękną, nawilżoną i jędrną skórę* stawiasz na
promienny, zdrowy wygląd* nie masz czasu na nakładanie balsamówLipidCell to nowoczesny nutrikosmetyk z lipidami oraz witaminami
A i E, który pomaga dotrzeć substancjom aktywnym do najgłębszych warstw skóry i tkanki podskórnej.Kompleksowe działanie
suplementu diety LipidCell opiera się na unikalnej kombinacji 4 składników aktywnych.CERAMOSIDES™ - najlepsze źródło fitoceramidów
dla skóry. Młoda skóra i nawodnienie zależą od kluczowych lipidów zwanych ceramidami. Z upływem lat poziom ceramidów w skórze
spada, co czyni ją podatną na uszkodzenia oraz procesy starzenia, dlatego tak ważne jest, dostarczanie ceramidów naszej skórze.
CERAMOSIDES™ mogą być pomocne w przywróceniu optymalnego funkcjonowania naturalnej bariery ochronnej skóry oraz
odpowiedniego jej nawilżenia. CERAMOSIDES™ mogą również wpierać organizm w walce z innym procesem starzenia, czyli tzw.
degradacją kolagenową. To dlatego, że indukują wytwarzanie inhibitora kolagenazy.Skwalen – jest składnikiem płaszcza lipidowego
skóry, pełni role naturalnego emolienta. Wraz z wiekiem, spada produkcja skwalenu w naszym organizmie, skóra staje się odwodniona i
starzeje się. Codzienne suplementowanie produktami ze skwalenem wspomaga odzyskiwanie endogennego poziomu skwalenu w
komórkach ludzkiego ciała.Witaminy A i E – zwane witaminami skóry. Wspólnie wpływają na prawidłowy stan skóry oraz błon
śluzowych.Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.Dostarcza lipidów naturalnie występujących w skórze,
wspomaga utrzymanie zdrowego wyglądu skóry, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnymZalecane spożycie2
kapsułki dziennieWażnePrzeciwwskazania:Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na
którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Preparat nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.SkładnikiSkładniki : Skwalen z oleju z wątroby rekina – 500 mg , Ceramosides Oil Neutra – olej z nasion pszenicy
( Triticum Vulgare) – 35 mg zawierający kompleks polarnych lipidów min 15% glikosfingolipidów (ceramidy) i 15 % digalaktosylo
diglicerydów , Witamina E – 12 mg, Witamina A – 400mcgProducentBIO MEDICAL PHARMA SP. Z O.O.90-514 Łódźul. Al. T. Kościuszki
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