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REGULATPRO HYALURON BEAUTY DRINK koncentrat 20 x
20 ml
 

Cena: 149,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 400 ml

Postać koncentrat

Producent ENZYMPRO (POLAND) SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

NA SKRÓTY 

REGULATESSENZ PRODUKT SKŁAD STOSOWANIE CERTYFIKATY

 

 

REGULATESSENZ REGULATESSENZ ZOSTAŁ OPATENTOWANY PRZEZ DR. NIEDERMAIER PHARMA 

Wszystkie nasze produktu zawierają Regulatessenz®, ekstrakt uzyskiwany podczas stosowania opatentowanej metody fermentacji
kaskadowej. Dostarcza on składniki aktywne do głębszych warstw skóry. Zapewnia wysoką przyswajalność substancji odżywczych oraz
pomaga w ochronie skóry. Dzięki zastosowaniu efektu nośnika, cenne ekstrakty przeciwstarzeniowe są przyswajane przez organizm w
bardziej efektywny sposób.
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REGULATPRO HYALURON Zmarszczki mniej widoczne o 38% Bardziej nawilżona skóra o 37% Bardziej gładka skóra o 27% Poprawa
elastyczności skóry o 26% 

Regulatpro® Hyaluron z biotyną przyczynia się do utrzymania prawidłowej skóry, błon śluzowych i włosów. Witamina C, cynk i miedź
wpływa na funkcję układu odpornościowego oraz ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym. Miedź dodatkowo wpływa na
właściwą pigmentacji włosów i skóry.

 

 

100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW 

Podczas produkcji używamy tylko świeżych warzyw, owoców i orzechów, które pochodzą wyłącznie z ekologicznych upraw.

Skład: Regulatessenz (koncentrat sfermentowany w procesie fermentacji kaskadowej: Woda, cytryny, figi, daktyle, orzechy włoskie,
ziarna soi, cebule, orzechy kokosowe, gliceryna (pochodzenia warzywnego), seler, kiełki fasoli Mung), wyciąg z aceroli (17,5% wit. C) 0,7%,
karczochy, groch, proso, przyprawy, kurkuma, szafran, koncentrat śliwkowy, koncentrat gruszkowy, ekstrat ze skrzypu polnego 1%, kwas
L-askorbinowy 0,375%, glukonian cynku 0,185%, kwas hialuronowy 0,15%, siarczan miedzi 0,0049%, biotyna 0,00025%.

 

 

JAK STOSOWAĆ? 

Rano lub między posiłkami wypić 20 ml (jedna buteleczka) Regulatpro® Hyaluron; następnie popić niegazowaną wodą.Zaleca się
stosowanie przez okres od 6 do 9 tygodni.

Aby przedłużyć pozytywne działanie, zaleca się picie jednej buteleczki codziennie. Ze względu na dobrą tolerancję, Regulatpro®
Hyaluron można stosować na stałe.Dobrze wstrząsnąć przed użyciem!

Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. Nie należy stosować jako substytutu zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz
zdrowego stylu życia.Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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CERTYFIKATY 

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY 

Każdy proces Dr. Niedermaier jest zgodny z wysokimi wymaganiami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialne prowadzenie
firmy oraz specyficzne zasady wspierają ochronę środowiska. Wykorzystywane są odnawialne źródeła energii, certyfikowany ekoprąd
oraz najnowocześniejszej techniki budowlane. Wszystko to z troski o naszą wspólną planetę.

 

 

STANDARD BIO 

Każdy surowiec esencji Regulatessenz pochodzi z kontrolowanych upraw ekologicznych. Przed przeróbką, jest starannie kontrolowany,
aby zagwarantować wysoką jakość na każdym etapie produkcji. Całkowicie zrezygnowano z substancji barwiących i konserwujących,
aromatów sztucznych i identycznych z naturalnymi, cukru, glutenu i mleka.

 

 

WRÓĆ DO GÓRY ZOBACZ INNE PRODUKTY
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