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Belissa Intense 40+, 50 tabletek
 

Cena: 18,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabletek

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 18 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Belissa Intense 40+ to preparat stworzony z myślą o kobietach dojrzałych. W procesie starzenia następuje degradacja włókien
kolagenowych, często następstwem jest powstawanie zmarszczek. Ponadto Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Dodatkowo zawarty w preparacie wyciąg ze skrzypu polnego wzmacnia i poprawia
kondycję włosów, skóry i paznokci a biotyna, cynk, ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę.

Zastosowanie
Uzupełnienie codziennej diety w kolagen, koenzym Q10 oraz L-cysteinę i L-metioninę.

Zalecane spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, glukonian cynku, L-metionina, L-
cysteina, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, kwas L-askorbinowy, hydrolizat białek kolagenowych, koenzym Q10,
kompleks wyciągu z alg brunatnych Ascophyllum nodosum i wyciągu z pestek winogron Vitis vinifera, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja wiążąca:
poliwinylopirolidon, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna,
cyjanokobalamina, substancja glazurująca: wosk pszczeli i wosk carnauba

Warto?ci od?ywcze
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Wyciąg ze skrzypu polnego

Kompleks Intense Revive

Koenzym Q10

Hydrolizat białek kolagenowych (kolagen)

L-metionina

L-cysteina

Cynk

Witamina C
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Witamina E

Tiamina (witamina B1)

Ryboflawina (witamina B2)

Witamina B6

Witamina B12

Niacyna (Witamina PP)

Biotyna

Kwas pantotenowy
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Kwas foliowy

*Kompleks wyci?gu z alg brunatnych Ascophyllum nodosum i wyci?gu z pestek
winogron Vitis vinifera

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana
dieta oraz zdrowy tryb życia.
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