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MEGA FOOD SKIN NAILS AND HAIR 2 Skóra paznokcie włosy
60 tabletek
 

Cena: 139,90 PLN

Opis słownikowy

Producent DOCTOR LIFE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościMEGA FOOD SKIN NAILS AND HAIR 2 Skóra paznokcie włosy 60 tabletekWspiera Zdrowy Blask i Olśniewającą
UrodęDelikatne i kruche paznokcie, monotonne, rzadkie lub siwiejące włosy i skóra, której brakuje żywych kolorów, tonu i tekstury są
objawami mniej niż optymalnego zdrowia. MegaFood stworzył unikatową formułę Skin, Nails & Hair™ jako kombinację specjalnie
wyselekcjonowanych składników w koncentracie 100% naturalnej żywności oraz organicznych ziół o właściwościach odżywczych,
wzmacniających i promujących wzrost włosów i paznokci oraz odnowę skóry . Zioła bogate w antyoksydanty oczyszczające oraz
balansujące hormony promują jasną i promienną skórę. Ta bardzo skuteczna formuła dostarcza wymierne korzyści już po 6 do 8 tygodni
stosowania.Odżywienie • Wzmocnienie • WzrostPromuje zdrowy blask i olśniewającą urodęZioła bogate w minerały i składniki odżywcze
w postaci koncentratu FoodState Nutrients™ wzmacniają i odżywiają wzrost włosów i paznokciZioła oczyszczające i balansujące
hormony promują jasną i promienną skóręLekkostrawne mogą być przyjmowane na pusty żołądek bez niestrawnościSurowa,
Nieprzetworzona żywność, bez domieszek, bez chemicznych witamin i minerałówWidoczne efekty już po 6 tygodniach
stosowaniaAutentyczna żywność uzupełniająca – więcej niż same witaminy i minerałyZalecane spożycieSugerowane Spożycie: 3
tabletki dziennie. Mogą być przyjmowane w każdej chwili w ciągu dnia, nawet na pusty żołądek. Można rozkruszać.WażneCertyfikowany
przez QAI Produkt Bezglutenowy.Produkt Wolny od: GMO, Pestycydów, Herbicydów, Metali Ciężkich, Glutenu, Nabiału i Soi,
Konserwantów, Sztucznych Barwników, Aromatów.Składnikikoncentrat pomarańczy (Citrus sinensis), zawierający witaminę C;
koncentrat ryżu (Oriza sativa) zawierający cynk; koncentrat drożdży Saccharomyces cerevisiae zawierający: selen; koncentrat
brązowego ryżu (Oryza sativa) zawierający witaminę E, witaminę B6, biotynę, kwas pantotenowy; koncentrat marchwi (Daucus sativus)
zawierający witaminę A, substancja wypełniająca: celuloza; substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu.2
tabletki zawierają: witamina A (70mg marchwi) 1050mcg (131%)*, witamina C (800mg pomarańczy) 200mg (250%)*, witamina E
(120mg brązowego ryżu) 20,1mg (167%)*, witamina B6 (105mg brązowego ryżu) 4mg (286%)*, biotyna (z 60mg brązowego ryżu)
300mcg (600%)*, kwas pantotenowy (140mg brązowego ryżu) 20mg (334%)*, cynk (600mg brązowego ryżu) 15mg (150%)*, selen
(50mg S. cerevisiae) 50mcg (91%)*, liść pokrzywy (Urica dioica) 500mg.*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.ProducentMegaFood
Derry,NH 03038,USA.
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