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TERRANOVA Paznokcie, włosy, skóra KOMPLEKS
SYNERGICZNY 100 kapsułek
 

Cena: 83,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 kaps.

Postać kaps.

Producent Terranova Nutrition

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościTERRANOVA Paznokcie, włosy, skóra KOMPLEKS SYNERGICZNY 100 kapsułekFormuła piękna – taka nazwa doskonale
pasuje do synergicznego Kompleksu Paznokcie, Włosy, Skóra firmy Terranova. Dzięki niezwykłej mieszaninie składników nasze ciało
otrzymuje szansę by zachwycać naturalnym pięknem. Podstawą są uznane przez świat nauki minerały i witaminy. Cynk wspiera
paznokcie, włosy i skórę, biotyna wspiera włosy i skórę, a witaminy A oraz C wspierają skórę.To jednak nie koniec. W składzie znajduje
się także naturalny beta-karoten oraz kwas pantotenowy. Kolejnym atutem jest MSM , czyli związek siarki. Nasz organizm potrzebuje
tego pierwiastka do budowy kolagenu. Piękno kryje się także w niepowtarzalnym kompleksie Magnifood, który gromadzi wiosenne pędy
skrzypu, liście pokrzywy, owoce i liście rokitnika, jagody, surowe ziarna kakao, pestki dyni, korzeń łopianu i liść rukwi wodnej oraz gotu
kola. Ta mieszanina jest wyjątkowo starannie wybrana przez ekspertów Terranovy zajmujących się weryfikacją doniesień naukowych z
zakresu żywienia. Formuła produktu jest tak dobrana, aby składniki wzajemnie się uzupełniały i działały na siebie synergistycznie.
Wszystko po to, by wspomóc Twoje piękno!Produkt jest pozbawiony nabiału, a także barwników i sztucznych aromatów! Powstał z pasji
do natury i jest odpowiedni dla wegetarian i wegan. Bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie występujące cukry).Dla kogo suplement
diety Paznokcie, Włosy, SkóraDla osób ceniących sobie naturalną i wegańską suplementację opartą na wzorcach natury.Dla osób, które
chcą zadbać o włosy, skórę i paznokcieZalecane spożycieosoby dorosłe jedna (1) lub dwie (2) kapsułki dziennie podczas
posiłku.WażneNie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie stanowi zamiennika zróżnicowanej
diety.SkładnikiZawartość zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki):KOMPLEKS MAGNIFOOD 525 mgw tym:Wiosenne pędy
skrzypu (liofilizowane świeże) 150 mgLiść pokrzywy (liofilizowany świeży) 100 mgOwoc i liść rokitnika (liofilizowane świeże) 50
mgStabilizowane otręby ryżowe 50 mgSurowe ziarno kakao  25 mgPestki dyni 25 mgLiść Gotu Kola 25 mgKorzeń łopianu *
(liofilizowany świeży) 25 mgLiść rukwi wodnej (liofilizowany świeży) 25 mgMSM (metylosulfonylometan) 400 mgWitamina C (L-
askorbinian wapnia i magnezu) 100 mg / 125*Cynk (L-askorbinian cynku) 5 mg / 50*Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 20 mg /
333*Arabinogalaktan z modrzewia 5,5 mgWitamina A (palmitynian retinylu – 1250 IU) 375 mcg / 47*Naturalny betakaroten / mieszanina
karotenoidów 2 mgBiotyna (D-biotyna) 100 mcg / 200** % Referencyjnych Wartości Spożycia.ProducentTERRANOVA NUTRITION
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