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Belissa Intense x50 tabletek
 

Cena: 19,50 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

Beta-karoten, biotyna, cynk, jod, kompleks
Intense Revive, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, L-cysteina, niacyna, skrzyp,
witamina A, witamina B1, witamina B12,
witamina B2, witamina B6, witamina C,
witamina E, żelazo

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Nowa belissa INTENSE suplement diety to produkt dla kobiet, które chcą wzmocnić włosy, skórę i paznokcie. Dotychczasowy skład
belissy został wzbogacony o kompleks Intense Revive™, którego składniki pomagają skórze zachować równowagę oraz wspierają
fizjologiczny proces regeneracji już na poziomie komórkowym*. Dzięki temu komórki są odnowione i wzmocnione, co daje solidną
podstawę dla pięknych włosów, skóry i paznokci.
*Kompleks Intense Revive – to połączenie wyciągu z alg Ascophyllum nodosum oraz wyciągu z pestek winogron Vitis vinifera. Algi
wspierają fizjologiczny proces regeneracji komórek oraz wpływają na odżywienie i strukturę włosów. Ponadto pomagają skórze
zachować fizjologiczną równowagę i korzystnie wpływają na jej jędrność i nawilżenie. Natomiast pestki winogron wykazują właściwości
antyoksydacyjne, wspierając zdrowie i wygląd skóry.

Sposób użycia:

Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Skład

1 tabletka zawiera:

Wyciąg ze skrzypu polnego 240 mg,
Kompleks Instense Rivive 30 mg,
L-cysteina 30 mg,
B-karoten 117 µg,
Witamina A 400 µg,
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Cynk 2,25 mg,
Jod 22,5 µg,
Żelazo 2,1 mg,
Witamina C 18,6 mg,
Witamina E 3,1 mg,
Tiamina 0,5 mg,
Ryboflawina 0,6 mg,
Witamina B12 0,375 µg,
Witamina B6 0,7 mg,
Niacyna 5,5 mg,
Biotyna 47,8 µg,
Kwas pantotenowy 3,2 mg,
Kwas foliowy 120 µg.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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