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Belissa Intense 40+ * 50tabl.D
 

Cena: 22,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Belissa Intense 40+ to suplement diety uzupełniający dietę w składniki wzmacniające i poprawiające kondycję włosów, skóry i paznokci;
wpływające na
jędrność i nawilżenie skóry.

Suplement stworzony z myślą o dojrzałych kobietach. W procesie starzenia następuje degradacja włókien kolagenowych, czego
następstwem jest powstawanie zmarszczek. Belissa Intense 40+ uzupełnia codzienną dietę w kolagen, koenzym Q10 oraz L-cysteinę i L-
metioninę. Ponadto zawarta w składzie 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.Suplement diety jest wzbogacony kompleksem Intense Revive,
zawierającym wyciąg z alg Ascophyllum nodosum, który pomaga skórze zachować równowagę, korzystnie wpływa na jej jędrność i
nawilżenie oraz wspiera fizjologiczny proces regeneracji już na poziomie komórkowym.

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

Dawkowanie:
Dorośli: zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy
skonsultować się z lekarzem.
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Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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