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Belissa Hydro, tabl., 30 szt
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Belissa Hydro to suplement diety dla kobiet chcących od wewnątrz wspomagać kondycję suchej skóry.

Składniki preparatu Belissa hydro działając od wewnątrz, pomagają zachować właściwą kondycję skóry. Preparat uzupełnia codzienną
dietę w kolagen - białko strukturalne skóry. Ponadto zawiera spirulinę i wyciąg z ziela skrzypu polnego. Dzięki zawartości witaminy C i E
pomaga w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami a beta-karoten, będący prekursorem witaminy A, wpływa na zachowanie zdrowej
skóry.

Skrzyp polny zawierający związki krzemu, odpowiada za poprawę kondycji tkanek skóry, paznokci i włosów. Wzmacnia włosy i
wspomaga ich wzrost.
Kolagen (Hydrolizat białek kolagenowych) jest naturalnym elementem skóry, pomaga zachować jej jędrność i elastyczność.
Spirulina alga zawierająca całą gamę składników odżywczych. Spirulina jest stosowana w suplementacji diety w aminokwasy, ponieważ
stanowi ich bogate źródło.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.
Witamina C pomaga w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami oraz w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry.
Beta-karoten jest prekursorem witaminy A, która pomaga zachować zdrową skórę i odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek.

Skład:
celuloza mikrokrystaliczna, wyciąg z ziela skrzypu polnego, spirulina, hydrolizat białek kolagenowych, hydroksypropylometyloceluloza ,
kwas L-askorbinowy, beta-karoten, dwutlenek tytanu , stearynian magnezu , bursztynian DL-alfa-tokoferylu, hydroksypropyloceluloza ,
indygotyna , żółcień chinolinowa, wosk pszczeli i wosk carnauba

1 tabletka zawiera:

wyciąg z ziela skrzypu polnego 150 mg, hydrolizat białek kolagenowych 50 mg, spirulina 100 mg, witamina C 15 mg (19%)*, witamina E 5
mg (ekwiwalentu-tokoferolu) (42%)*, beta-karoten 150 mcg (ekwiwalentu-retinolu) (19%)*

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.
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Dawkowanie:
Dorośli: zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży mogą stosować produkt po konsultacji z lekarzem. W związku
z wysoką zawartością białka w spirulinie należy zachować szczególną ostrożność przy chorobach nerek, jeśli zalecane jest ograniczenie
pokarmów o dużej zawartości białka. Nie stosować przy ograniczonej filtracji kłębków nerkowych w kłębuszkowym zapaleniu nerek.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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