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Omegamedica Skin Care Cytryna płyn 250 ml
 

Cena: 75,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent HOLISTIC MEDICA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościOmegamedica Skin Care Cytryna płyn 250 mlOmegamedica Skin Care Cytyna, suplement diety, 250 ml to suplement diety
o kosmetycznym działaniu, dostarczający skórze naturalnych budulców i witamin niezbędnych do jej regeneracji i ochrony – kwas
alfalinolenowy (omega 3), witamina A, E i D oraz koenzym Q10. Unikatowy preparat stosowany w medycynie anty aging - polecany przez
dermatologów.WłaściwościRegularne przyjmowanie Omegamedica® Skin Care ma korzystny wpływ na:utrzymanie właściwego
poziomu nawilżenia skóry (przywrócenie właściwego składu lipidowego skóry),hamowanie procesów starzenia (zapobieganie rozpadowi
kolagenu, zapobieganie powstawaniu zmarszczek i spłycenie tych już istniejących),wyrównanie kolorytu skóry (redukcja
przebarwienia),wspomaganie leczenia trądziku (upłynnie sebum zapobiegając zaczopowaniu ujść gruczołów łojowych i powstawaniu
zaskórników),zmniejszenie ryzyka wystąpienia stanów zapalnych (wynika z aktywności przeciwzapalnej kwasu ALA).Zawarte w
Omegamedica® Skin Care naturalne składniki zapewniają pielęgnację skóry od wewnątrz:koenzym Q10 dociera do najgłębszych warstw
skóry hamując procesy jej starzenia , chroni również przed wywołanym przez UVA rozpadem kolagenu,witamina E chroni przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników, sprzyja tworzeniu kolagenu i elastyny, poprawia elastyczność,witamina D odgrywa rolę w
ochronie i regeneracji skóry - reguluje biologiczny cyklu naskórka,witamina A zapobiega wysuszeniu skóry, zmniejsza przebarwienia,
ogranicza szorstkość i złuszczanie naskórka.Zalecane spożyciePorcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 5 ml.Zażywać w
trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim. Przed pierwszym spożyciem umieścić preparat w lodówce - schłodzony smakuje lepiej. Po
otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zróżnicowanego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Składniki5 ml - dzienna dawka Omegamedica® Skin Care to:Omega 3 (kwas α-linolenowy – ALA) 2 9 g Omega 9 (kwas oleinowy –
OA) 0 9 g Omega 6 (kwas linolowy – LA) 0 8 g Koenzym Q10 (ubichinon) 30 mg Witamina E (octan DL-α-tokoferylu) 10 mg 83
3%Witamina A (palmitynian retinylu) 451 μg 56 4%Witamina D (cholekalcyferol) 5 μg 100%** %RDA - zalecane dzienne spożycie brak
wskazania RDASkładSkładniki: Ω-3 kwas alfa-linolenowy w postaci estru etylowego, Ω-9 kwas oleinowy w postaci estru etylowego, Ω-6
kwas linolowy w postaci estru etylowego, koenzym Q10, witamina E, witamina A, witamina D, naturalny aromat
cytrynowy.ProducentHolistic Medica Sp. z o.o.Ul. Ostrowskiego 30/28-30, 53-238 Wrocław
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/omegamedica-skin-care-cytryna-plyn-250-ml.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

