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NUTRILITE BIOTIN C PLUS 90 tabletek Opakowanie na 3
miesiące stosowania
 

Cena: 89,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 90

Postać tabletki

Producent NUTRILITE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement diety zawierający biotynę, witaminę C i kolagen.Biotyna ma wpływ na utrzymanie włosów we właściwej
kondycji.Witamina C wspomaga produkcję kolagenu oraz sprzyja normalnemu funkcjonowaniu skóry.Zalecane spożycieOsoby
pragnące poprawić kondycję włosów i skóry poprzez stosowanie odpowiednich suplementów diety.Osoby, które na skutek codziennego
stresu, niewłaściwej diety i zanieczyszczenia środowiska mają suchą skórę lub włosy.Osoby, których codzienna dieta nie zawiera
wystarczającej ilości świeżych warzyw i owoców.Osoby pragnące zwiększonej ochrony przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników.Zalecane spożycie1 tabletka dziennie w czasie posiłku.Dodatkowe radyPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku
życia. Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce. Przechowywać w chłodnym i
suchym miejscu.Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.WażneZawiera
biotynę i witaminę C, które pomagają zachować prawidłowy stan włosów i skóry.Zawiera wyciąg z pestek winogron i koncentrat aceroli
NUTRILITE.Witamina C wspomaga produkcję kolagenu oraz sprzyja normalnemu funkcjonowaniu skóry.Witamina C pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.Biotyna ma wpływ na utrzymanie zdrowych włosów i skóry.Nie zawiera sztucznych barwników,
aromatów i konserwantów.Suplement produkowany w USA.Składnikizhydrolizowany kolagen, stabilizatory: celuloza mikrokrystaliczna,
fosforan dwuwapniowy, enzymatycznie hydrolizowana karboksymetyloceluloza; hydroksypropylometyloceluloza; witamina c (kwas L-
askorbinowy), maltodekstryna, koncentrat aceroli, substancja przeciwzbrylająca: krzemian magnezu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, glicyna, wyciąg z pestek winogron, chlorowodorek l-cysteiny, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol,
D-biotyna, substancja glazurująca (wosk carnauba).ZAWARTOŚĆ DZIENNIE (1 TABLETKA) % REFERENCYJNYCH WARTOŚCI
SPOŻYCIABiotyna 225 μg 450Witamina C 30 mg 38Kolagen 250 mgL-cysteina 4,5 mgGlicyna 15 mgProducentProducent:Access
Business Group LLCBuena Park, CA 90621 USADystrybutor:Amway Polska Sp. z o.o.ul. Puławska 366a02-819 Warszawa
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/nutrilite-biotin-c-plus-90-tabletek.html
https://aptekazawiszy.pl/nutrilite-biotin-c-plus-90-tabletek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

