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NAIL BOOSTER 90 kapsułek TWÓJ CEL TO: Super mocna
paznokcie DATA WAŻNOŚCI 30.06.2023
 

Cena: 15,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SIMPE DAY S.A.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościNAIL BOOSTER 90 kapsułek TWÓJ CEL TO: Super mocna paznokcieZatrzymaj rozdwajanie się paznokciZadbaj o płytkę
paznokci od wewnątrzWspieraj regenerację naskórka i włosówWyeliminuj skutki ingerencji w płytkę paznokciaUzupełnij niedobory
witamin skutecznych w regeneracjiBorykasz się z problemem rozdwajających się paznokci? Dawno zapomniałaś o estetycznym i
trwałym manicure? A może dbasz o siebie najlepiej jak potrafisz, ale zdolności Twoich paznokci do regeneracji znacznie się
pogorszyły?Sięgnij po Nail Booster - suplement diety, który powstał w oparciu o potrzeby ochronnej części Twoich dłoni. Produkt
powstał we współpracy i pod nadzorem Blanki Lipińskiej, która stawia na naturalne i skuteczne wspomaganie regeneracji płytki
paznokci.W suplemencie diety na paznokcie, znajduje się kompilacja składników takich jak: witamina B6, A, E, Tiamina, Żelazo czy Cynk.
Współpraca pomiędzy tymi składnikami pozwala na skuteczne odbudowanie płytki paznokcia przy użyciu suplementacji. Dodatkowo,
duet niezastąpionych witamin A i E, które ciężko dostarczyć w codziennej diecie - stanowi doskonały sposób na nawilżenie skóry czy
włosów od środka.Dwie kapsułki suplementu diety Nail Booster zawiera aż 2500 μg biotyny, która odpowiada zarówno za kondycję
Twoich paznokci, jak i skóry czy włosów.Pozwól sobie na wypróbowanie koktajlu witamin i minerałów, który regeneruje wrażliwą płytkę
paznokci.Nail Booster jest opracowany przez Specjalistów, którzy wyegzekwowali jego naturalny skład. Suplement na paznokcie zawiera
składniki odżywcze, które wspomagają regenerację i pełnią funkcję budulcową.Działaj skutecznie - działaj od wewnątrz, korzystając z
intensywności składników Nail Booster by Blanka Lipińska.Wypróbuj teraz. I to na własnych paznokciach!Zalecane spożycieZalecana
porcja w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego efektu to 2 kapsułki dziennie. Spożywać przed posiłkiem popijając szklanką
wody.WażnePreparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży oraz podczas karmienia
piersią – w tych przypadkach prosimy o konsultację z lekarzem. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Preparat
przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. Chronić przed
światłem. Suplement nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.SkładnikiSKŁADNIK ODŻYWCZY 2
KAPSUŁKI RWS*Biotyna 2500 µg 5000%Witamina B6 5,6 mg 400%Tiamina 4,4 mg 400%Kwas pantotenowy 10 mg 167%Kwas foliowy
200 µg 100%Witamina E 12 mg 100%Witamina A 400 µg 50%Żelazo 15 mg 107%Cynk 10 mg 100%Selen 55 µg 100%Wapń 160 mg
20%L-cysteina 200 mg -L-metionina 160 mg -Ekstrakt z pędów bambusa zwyczajnegow tym krzemionka 300 mg 210 mg - -Ekstrakt z
liści pokrzywy zwyczajnej 60 mg -*RWS – Referencyjna Wartość SpożyciaProducentTwój Cel Toul. Armii Krajowej 205-500 Piaseczno
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