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REME KOLAGENOWA FORMUŁA PIĘKNA pomarańcza 150 g
 

Cena: 64,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 150 g

Postać prosz.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis 
  
  

Piękno jest w tobie

  O produkcie Właściwości Korzyści Stosowanie Dlaczego Remé? Skład 

  
  

Zdrowa cera, która nie wymaga makijażu, mocne włosy i paznokcie to marzenie każdej kobiety. Podaruj sobie produkt, który będzie
wspierał Cię „od wewnątrz” w codziennej pielęgnacji. Suplement diety Remé to kompleksowa kolagenowa formuła piękna oparta o
składniki najwyższej jakości, które pomogą Ci osiągnąć jak najlepszy efekt, w tym m.in. o kolagen na włosy, skórę i paznokcie. 

 

  
  

Właściwości
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Korzyści

  
  
  

Kolagen

Opatentowane peptydy kolagenowe VERISOL® zostały zoptymalizowane, by zmaksymalizować ich działanie na skórę, włosy i
paznokcie. Skuteczność działania i bezpieczeństwo długotrwałej suplementacji kolagenem VERISOL® zostały przebadane
i potwierdzone badaniami klinicznymi.

  

Witaminy

Nie musisz już dłużej zastanawiać się, jakie witaminy na paznokcie, włosy czy kondycję skóry będą odpowiednie. Bogata kompozycja o
wszystko zadba i uzupełni niedobory wynikające z diety, które mogą niekorzystnie wpływać na Twój wygląd.

  

Minerały

Minerały, podobnie jak witaminy są niezwykle ważne dla naszego organizmu. Ich codzienna porcja uzupełnia dietę o cenne składniki,
których brak może mieć negatywny wpływ na kondycję skóry, włosów i paznokci.

 

   

  
  
  

Pomagają zachować zdrową skórę (wit. A, B2, B3, B7, jod)

Zmniejszają widoczność zmarszczek wokół oczu (peptyd kolagenowy VERISOL®)2

  

Zmniejszają widoczność cellulitu na udach (peptyd kolagenowy VERISOL®)3
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Pomagają zachować zdrowe paznokcie (cynk, selen)

  

Wspierają zdrowie włosów (cynk, selen)

Poprawiają elastyczność skóry (peptyd kolagenowy VERISOL® )1

 

  
  

Kolagen na włosy, skórę i paznokcie – dla Twojego piękna

  

  Jeśli nie zadbasz o dobre podstawy w swojej pielęgnacyjnej rutynie, inne zabiegi kosmetyczne mogą nie być tak skuteczne – ich efekty
mogą być krótkotrwałe lub tylko zamaskują niedoskonałości. Zastanawiasz się, jaki kolagen wybrać na zmarszczki albo jak wzmocnić
włosy i paznokcie? Powiedz TAK! kolagenowej formule piękna Remé i przywitaj odżywioną skórę, mocniejsze włosy i paznokcie.  

 

  

  
   

  
  

Zdrowa skóra, mocne włosy i paznokcie to podstawy piękna i inwestycja w przyszłość.

  

Twoje codzienne pielęgnacyjne rytuały mogą być łatwiejsze i bardziej efektywne.

  

Podaruj swojej skórze, włosom i paznokciom to, czego potrzebują, by zachować młodość na dłużej.
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STOSOWANIE KOLAGENU NA SKÓRĘ, WŁOSY I PAZNOKCIE

  
  

Dbanie o piękno nigdy nie było tak proste!

Delektuj się przyjemnym i orzeźwiającym smakiem, rozpuszczając Remé w wodzie lub dodaj je do swojego ulubionego soku, shake'a czy
owsianki, a w przypadku smaku neutralnego – nawet do niezbyt gorącej, przestudzonej kawy.

Stosując Remé pamiętaj: 

1 opakowanie = zapas na miesiąc używaj letniej wody pij Remé po posiłku lub do posiłku użyj dołączonej miarki masz aż 3 smaki do
wyboru!

   

 

  
  

Dlaczego remÉ?

  
  
  
   

  

TRUSKAWKA – OPUNCJA FIGOWA

  sprawdź  

  
   

  

POMARAŃCZA – MARAKUJA

  sprawdź  
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NEUTRALNY

  sprawdź  

 

  
  
  
   

  

BEZ DODATKU CUKRóW

 

  
   

  

BEZGLUTENoWY

 

  
   

  

BEZ LAKTOZY

 

 

  
  
   

  KOMPLEKSOWA FORMUŁA: SKÓRA, WŁOSY, PAZNOKCIE KOLAGEN VERISOL® : PRZEBADANY KLINICZNIE POD KĄTEM
SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA I BEZPIECZEŃSTWA ŁATWO ROZPUSZCZALNY W WODZIE TRZY SMAKI DO WYBORU  
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KOLAGEN

 

  

to główny składnik strukturalny skóry. Na jej kondycję wpływ mają czynniki endogenne i środowiskowe. Od 25 roku życia poziom
kolagenu w organizmie zmniejsza się i zaczynają występować pierwsze oznaki starzenia, które są potęgowane przez promieniowanie
ultrafioletowe, hormony czy niewłaściwą dietę czy styl życia. Z tego powodu kolagen na skórę, włosy i paznokcie może okazać się
pomocny w zachowaniu Twojego piękna na dłużej.

 

  
  
   

  

MINERAŁY I WITAMINY NA WŁOSY, SKÓRĘ I PAZNOKCIE

 

   

  
  

• Cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie. • Witamina A, witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, biotyna), cynk i jod
pomagają zachować zdrową skórę, a miedź   pomaga w utrzymaniu jej prawidłowej pigmentacji. • Witamina C pomaga w produkcji
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. • Witamina C, cynk, miedź, selen i mangan pomagają w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym, który   przyspiesza starzenie się skóry. • Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy,
a miedź pomaga w utrzymaniu ich prawidłowej pigmentacji.

 

  
  

Pytanie, jak wzmocnić włosy i paznokcie oraz jak poprawić kondycję skóry, zadaje sobie wiele kobiet. Same witaminy, minerały i kolagen
zawarte w suplemencie diety jednak nie wystarczą. Dla zachowania dobrego stanu zdrowia i właściwego wyglądu ważne jest
prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety.

 

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

https://aptekazawiszy.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

 

  
  Składnik Zalecana porcja dzienna – 5 g RWS4
Peptyd kolagenowy VERISOL® 2500 mg -
Witamina C 80 mg 100%
Niacyna 16 mg 100%
Ryboflawina 4,2 mg 300%
Witamina A 400 µg 50%
Biotyna 150 µg 300%
Witamina D 5 µg 100%
Cynk 5 mg 50%
Mangan 1 mg 50%
Miedź 0,5 mg 50%
Jod 75 µg 50%
Selen 13 µg 24%
4.Referencyjne wartości spożycia.

 

  
   

  
  

Badania:

  

1. (źródło: Proksch, E. et al. (2014). Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides Has Beneficial Effects on Human Skin
Physiology: A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Skin Pharmacology and Physiology, 27(1), 47–55)

  

2. (źródło: Proksch, E. et al. (2014). Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal
Matrix Synthesis. Skin Pharmacology and Physiology, 27(3), 113–119)

  

3. (źródło: Schunck, M. et al. (2015). Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent
Beneficial Effect on Cellulite Morphology. Journal of Medicinal Food, 18(12), 1340–1348)

 

 
WłaściwościREME FORMUŁA PIĘKNA pomarańcza 150gKolagenowa formuła piękna Remé o smaku pomarańcza – marakuja to
kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERISOL® oraz witamin i minerałów. Została stworzona, aby KOMPLEKSOWO
wspierać zdrowie Twojej skóry, włosów i paznokci, dzięki zawartym w niej składnikom odżywczym.Aktywne składniki Remé:2500 mg
peptydu kolagenowego Verisol®Witamina A, witaminy z grupy B (ryboflawina, niacyna, biotyna), cynk i jod pomagają zachować zdrową
skórę, a miedź pomaga w utrzymaniu jej prawidłowej pigmentacji.Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry.Witamina C, cynk, miedź, selen i mangan pomagają w ochronie komórek przed stresem
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oksydacyjnym, który przyspiesza starzenie się skóry.Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy, a miedź pomaga w
utrzymaniu ich prawidłowej pigmentacji.Cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie.Bez laktozy, bez dodatku cukrów,
bezglutenowyRemé to kompleksowa formuła, która zadba o Twój piękny wygląd, pielęgnując skórę, włosy i paznokcie.Zdrowa cera, która
nie wymaga makijażu, mocne włosy i paznokcie to marzenie każdej kobiety. Podaruj sobie produkt, który będzie wspierał Cię „od
wewnątrz” w codziennej pielęgnacji. Suplement diety Reme to kompleksowa kolagenowa formuła piękna oparta o składniki najwyższej
jakości, które pomogą zapewnić Twojej skórze, włosom i paznokciom to, co najlepsze. Bioaktywne peptydy kolagenowe VERISOL® 
poprawiają elastyczność skóry oraz przyczyniają się do redukcji zmarszczek wokół oczu. Formuła wzbogacona została o precyzyjnie
dobrany kompleks witamin i minerałów dla zachowania zdrowia skóry, włosów i paznokci.Pamiętaj: dla zachowania dobrego stanu
zdrowia oraz wyglądu skóry, włosów i paznokci ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej
diety.Właściwości składników Reme:zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu (peptyd kolagenowy Verisol®)poprawia
elastyczność skóry (peptyd kolagenowy Verisol®)wspierają zdrowie włosów i paznokci (cynk, selen)pomagają zachować zdrową skórę
(wit. A, B2, B3, B7, jod)zmniejsza widoczność cellulitu na udach (peptyd kolagenowy Verisol®)Dlaczego Reme jest dla mnie?Reme to
kolagenowa formuła piękna dla wszystkich chcących zadba o swój wygląd kompleksowo, szukających alternatywy dla zabiegów
kosmetycznych, zmęczonych niewystarczającym działaniem kremów, chcących podkreślić swoje naturalne piękno.Picie Reme to
codzienny, przyjemny rytuał, który będzie dopełnieniem pielęgnacji Twojego ciała. Wystarczy wsypać jedną miarkę proszku do zimnej lub
letniej wody lub innego płynu, np. soku, smoothie, shake’a, owsianki, a w przypadku smaku neutralnego – nawet do niezbyt gorącej,
przestudzonej kawy.Co wyróżnia Reme?Przebadany klinicznie kolagen Verisol®Kompleksowa formuła, która działa na skórę, włosy i
paznokcie od wewnątrzPyszny smak w trzech odsłonachBez dodatku cukrów, bez laktozy, produkt bezglutenowy1 opakowanie =
miesiąc suplementacjiZalecane spożycieDorośli 1 porcja (5 g) tj. jedna płaska miarka produktudziennie. Do odmierzenia produktu należy
użyć załączonej miarki. Porcję proszkunależy przed spożyciem zmieszać z 300 ml wody o letniej temperaturze. Płyn należyspożyć
bezpośrednio po przygotowaniu. Zaleca się nie spożywać na czczo.WażneNie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.Składnikipeptyd kolagenowy Verisol; maltodekstryna; kwas: kwas jabłkowy; substancjazagęszczająca: guma guar; aromaty; kwas L-
askorbinowy; barwnik: beta karoten;substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; glukonian cynku; amid kwasu nikotynowego;D-
biotyna; jodek potasu; glukonian manganu; ryboflawina; octan retinylu; glukonianmiedzi (II); sproszkowane owoce marakuji;
sproszkowane owoce pomarańczy; selenian (IV)sodu; cholekalcyferol. Może zawierać jajka, soję, mleko, łubin i ich produkty
pochodne.Składnik Zalecana dzienna porcja – 5g RWS*Peptyd kolagenowy Verisol® 2500 mg -Witamina C 80 mg 100%Niacyna 16 mg
100%Ryboflawina 4,2 mg 300%Witamina A 400 μg 50%Biotyna 150 μg 300%Witamina D 5 μg 100%Cynk 5mg 50%Mangan 1mg
50%Miedź 0,5mg 50%Jod75 μg 50%Selen 13 μg 24%ProducentUSP
 

Galeria
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