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Belissa Sun x60 drażetek
 

Cena: 26,80 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać drażetki

Substancja
czynna

Beta-karoten, skrzyp, witamina C, witamina E

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Wygrzewanie na słońcu i opalanie to dla Ciebie duża przyjemność? Nic w tym dziwnego, słońce sprawia, że w organizmie wytwarzana
jest witamina D, która warunkuje produkcję hormonów odpowiedzialnych za poprawę nastroju. Poza tym opalone ciało wygląda lepiej,
więc czujesz się bardziej atrakcyjna i pewniejsza siebie.

Niestety, piękna opalenizna może być trudna do zdobycia – biała skóra, szczególnie o jasnej karnacji, nie zawsze dobrze reaguje na
słońce i zamiast złotej cery łatwo nabawić się oparzeń i nieestetycznych plam. Poza tym nadmierne opalanie może być niebezpieczne
dla zdrowia i zwiększać ryzyko chorób skóry. Dlatego też ważne jest, żeby chronić ją przed szkodliwym promieniowaniem UV. Najłatwiej
robić to przy pomocy filtrów słonecznych aplikowanych na skórę. Te jednak dają ochronę tylko przez krótki czas. Zewnętrzna ochrona
przeciwsłoneczna powinna być połączona z działaniem od wewnątrz.

Jeśli chcesz zatem bezpiecznie i szybciej zdobyć złotą opaleniznę i sprawić, że będzie ona trwała jak najdłużej, belissa sun jest dla
Ciebie.

Belissa Sun ma potrójne działanie. Dzięki dużej zawartości beta-karotenu, poprawia koloryt skóry i pomaga jej uzyskać „opalony” kolor,
bez długotrwałej ekspozycji na słońce. Jednocześnie utrwala efekt opalania. Dzięki temu wakacyjną opalenizną cieszysz się dłużej.
Skrzyp polny i odpowiednio dobrany zestaw witamin wspomagają proces odnowy skóry i chronią ją przed procesem fotostarzenia i
szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dzięki temu opalanie jest bezpieczniejsze, a skóra szybciej uzyskuje piękny i zdrowy opalony
wygląd i utrzymuje go dłuższy czas.

Wskazania:

Zalecana w celu ochrony komórek skóry przed szkodliwym działaniem promieni UV, poprawieniu kolorytu skóry oraz spowolnienia
procesów starzenia skóry. Wspomaga proces odnowy komórek skóry oraz pobudza naturalne procesy ocochronne zachodzące w
skórze.
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Skład:

Składniki odżywcze:

Wyciąg ze skrzypu polnego: 15 mg
Ziele skrzypu polnego: 15 mg
Beta-karoten: 10mg*
Witamina C : 60,0 mg
Witamina E : 20,0 mg

* odpowiada 16670 µg octanu retinylu, co stanowi 208% dziennego zalecanego spożycia dla witaminy A.

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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