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OLIMP HIALUMAX DUO 30 kapsułek
 

Cena: 22,45 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisOLIMP HIALUMAX DUO 30 kapsułekHialumax Duo® w szczególności polecany jest jako:środek poprawiający wygląd skóry,
wspomagający utrzymanie prawidłowego jej nawodnienia, w szczególności dla osób posiadających suchą cerę lub zmarszczki,
uczęszczających na solarium, pracujących w klimatyzowanych pomieszczeniach, w okresie letnim,protektor aparatu ruchu, którego
uzupełnianie jest wskazane u osób narażonych na przeciążenia stawów spowodowane długotrwałym wysiłkiem fizycznym, sportem,
nadwagą oraz ochronnie dla osób w wieku podeszłym - uzupełnienie zabiegów kosmetycznych lub ortopedycznych z wykorzystaniem
iniekcji kwasu hialuronowego, wpływające na przedłużenie ich efektywności.Jak Hialumax Duo® wpływa na stan i wygląd skóry?Kwas
hialuronowy zawarty w preparacie jest esencjonalnym składnikiem budującym struktury naszej skóry. Jest on substancją
odpowiedzialną za wiązanie wody w naskórku, ale przede wszystkim buduje on macierz zewnątrzkomórkową skóry właściwej. Głębokie
warstwy skóry są odpowiedzialne za jej szczególne właściwości mechaniczne oraz przekazywanie składników odżywczych. Przy
właściwej ilości kwasu hialuronowego skóra jest dobrze nawilżona, jędrna i elastyczna. Jej komórki są odpowiednio odżywione i
sprawnie funkcjonują. Przy niedoborze kwasu hialuronowego, który może być skutkiem starzenia się organizmu, niewłaściwej diety,
nadmiernej ekspozycji na szkodliwe frakcje promieniowania słonecznego, zanieczyszczenia środowiska czy nawet klimatyzacji, skóra
traci stopniowo swoją zdolność do zatrzymywania wody. Wynikiem tych zmian jest nadmierne wysuszenie wszystkich warstw
budujących jej struktury, osłabieniu ulega transport składników odżywczych. Sucha skóra traci swoją jędrność i gładkość, pojawiają się
zmarszczki, bruzdy, „kurze łapki”, które z czasem ulegają pogłębieniu i stają się jeszcze bardziej widoczne. Hialumax Duo® pomaga
uzupełnić niedobory kwasu hialuronowego w skórze, korzystnie wpływając na jej funkcjonowanie i strukturę oraz pomaga zapewnić jej
piękny i atrakcyjny wygląd.Jak Hialumax Duo™ wspomaga pracę stawów?Kwas hialuronowy to niezwykle istotna substancja pełniąca w
obszarze naszych stawów dwie bardzo ważne funkcje. Po pierwsze jest to element budulcowy proteoglikanu występującego w
zewnątrzkomórkowej substancji podstawowej chrząstki, jej wewnętrzny kręgosłup, odpowiedzialny za jej szczególne właściwości
mechaniczne: elastyczność i odporność na odkształcenia. Po drugie kwas hialuronowy pełni ważną rolę funkcjonalną, ze względu na
swoją zdolność do wiązania wody, utrzymuje on właściwy stopień nawilżenia struktur stawowych. Jest on jednym z głównych
składników mazi stawowej zapewniającej odpowiednie smarowanie pracującym stawom, która ochrania ich powierzchnie przed
prowadzącym do ich degeneracji wycieraniem. Regularna suplementacja kwasem hialuronowym pomaga ochronić stawy przed
niekorzystnymi zmianami, poprawić ich nawilżenie, smarowanie oraz komfort ich pracy.Komu polecany jest Hialumax Duo®? Preparat
polecany jest jako suplement diety uzupełniający niedobory kwasu hialuronowego, pozwalający na poprawę wyglądu skóry, a także
kondycji i funkcjonowania tkanki łącznej.Sposób użyciaSkóra: 1 kapsułka raz dziennie - stawy: 1-2 kapsułki dziennie (Lub inaczej po
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konsultacji z lekarzem)Preparat zaleca się stosować przez 2 miesiące i w razie potrzeby ponownie po 1-2 miesiącach przerwy. Nie
należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety.SkładMaltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna – substancje wypełniające, hialuronian sodu (źródło kwasu
hialuronowego), stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwniki:E171, E104,
E110).Informacja żywieniowa 1 kapsułkaKwas hialuronowy 40 mg
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