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Skin Care Wypełniacz Kolagenowy 60tabl
 

Cena: 53,71 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent NEW NORDIC HEALTHBRANDS POLSKA SP.
Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skin Care wypełniacz kolagenowy, 60 tabletek

Wypełniacz kolagenowy to suplement, który wykorzystuje morski kolagen, podobny do tego, który naturalnie występuję w skórze
właściwej. Produkt zawiera połączone ekstrakty z owoców granatu, pomidora, naturalnej astaksantyny oraz witaminę C, która chroni
komórki przed stresem oksydacyjnym i wspiera produkcję kolagenu, co zapewnienia prawidłowe funkcjonowanie skóry.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 4 tabletki dziennie przez pierwsze 8 tygodni, przyjmując 2 tabletki rano oraz dwie tabletki wieczorem. Następnie
porcję można pomniejszyć do 2 tabletek dziennie. Tabletki należy popijać szklanką wody.

Składniki: kolagen rybi, ekstrakt z owoców granatu (Punica Granatum L.), ekstrakt z alg morskich (Haematococcus pluvialis, Flotou.),
ekstrakt z pomidora (Lycopersicum esculentum L.), witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum L.),
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, emulgator, sól sodowa karboksymetylocelulozyusieciowana, substancja
przeciwzbrylający (dwutlenek krzemu), suszony sok z buraka, barwniki: karmel prosty naturalny, substancja wypełniająca: skrobia
ziemniaczana, powłoka tabletki: substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza.

2 tabletki zawierają: kolagen 200mg; ekstrakt z owoców granatu 134mg; ekstrakt z alg 68mg; ekstrakt z pomidora 60mg; ekstrakt z
pszenicy zawierający 10% ceramidów 60mg, ekstrakt z pieprzu czarnego 4mg; witamina C 54mg (68%) *.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu.

Dystrybutor w Polsce:
New Nordic Healthbrands Polska Sp. z o.o,
ul. Grażyny 13/302;
02-548 Warszawa.
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