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Bodymax Plus + Dermika Krem nawil. zest. 2
 

Cena: 99,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 tabl. (+ 50ml)

Postać zest.

Producent ORKLA CARE S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BodymaxPlus 200 tabl prezent krem nawilzajacy dermika meritum forte 50 ml

Bodymax Plus to suplement diety łączący w sobie siłę wyciągu z żeń-szenia z bogatym kompleksem witamin i minerałów.

Suplement zmniejsza zmęczenie i dodaje energii,wspomaga sprawność fizyczną i umysłową oraz naturalne siły obronne organizmu.
Bodymax Plus jest przeznaczony dla osób aktywnych, które prowadzą intensywny tryb życia, odczuwają zmęczenie fizyczne i
psychiczne.Bogaty zestaw witamin i minerałów dostosowany do potrzeb osób aktywnych, zawiera m.in. magnez, niacynę oraz witaminy
B6, B12, które przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Żeń-szeń zmniejsza zmęczenie i dodaje energii, wspomaga sprawność fizyczną i umysłową oraz naturalne siły obronne organizmu.

Skład:
wyciąg z żeń-szenia, L-askorbinian sodu, maltodekstryna, fumaran żelaza (II). skrobia kukurydziana, wyciąg z zielonej herbaty, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, szelak, wosk carnauba, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu
nikotynowego, glicerol, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, barwniki (dwutlenek tytanu, tlenki żelaza i wodorotlenki
żelaza), siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, aromat kwas
pteroilomonoglutaminowy, chlorek chromu (III), jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian (IV) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol,
cyjanokobalamina

Dawkowanie:
Dorośli 1 tabletka dziennie, najlepiej rano, w czasie posiłku.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować jednocześnie z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.

Dermika MERITUM KREM NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ/NOC 20 ML
PODSTAWA SKUTECZNEJ PIELĘGNACJI
NAWILŻANIE PRZECIWSTARZENIOWE SKÓRY W KAŻDYM WIEKU
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Wiek nie gra roli. Ten krem stworzyliśmy z myślą o kobietach w różnym wieku, których skóra wymaga przeciwzmarszczkowego
nawilżenia, odżywienia oraz wzmocnienia funkcji barierowych. Krem chroni skórę przed czynnikami przyspieszającymi procesy
zewnątrzpochodnego starzenia. Pomaga przywrócić jej komfort i doskonały wygląd.

TECHNOLOGIE:

ANALOG WITAMINY D
Wzmacnia skórę, przyspiesza odzyskanie jej funkcji barierowych.

KOMPLEKS WAPNIA I AMINOKWASÓW
Pomaga odbudować gęstość skóry, jędrność i sprężystość.

ŹRÓDŁO SELENU – OLEJ Z ORZECHA BRAZYLIJSKIEGO
Dzięki swoim własnościom antyoksydacyjnym chroni lipidy błon komórkowych.

KOMPLEKS H2O+
Bogaty w składniki silnie nawilżające.
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