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Belissa x60 tabletek
 

Cena: 23,78 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Opis produktu
 

Belissa zawiera wszystkie składniki niezbędne do wzmacniania włosów, skóry i paznokci. Skrzyp polny jest naturalnym źródłem
związków krzemu, odpowiadających za prawidłową budowę i wzrost włosów oraz paznokci. Poza zestawem niezbędnych witamin i
mikroelementów, działanie preparatu zostało wzmocnione L-cysteiną, aminokwasem, który wchodzi w skład kolagenu
(odpowiedzialnego za elastyczność skóry) i keratyny (głównego budulca włosów i paznokci). Dzięki temu Belissa dostarcza wszystkiego,
co niezbędne do właściwej regeneracji komórek włosów i paznokci i umożliwia ich prawidłowy wzrost.

Skład

Skrzyp polny (Equisetum arvense L.)

jest naturalnym źródłem związków krzemu. Zapewnia właściwy przebieg zachodzących w organizmie człowieka procesów
metabolicznych odpowiedzialnych za prawidłowy wzrost i regenerację tkanek skóry, włosów i paznokci. Krzem jest
pierwiastkiem niezbędnym do życia, wpływa na prawidłowość przyswajania innych mikro- i makroelementów. Utrzymuje
prawidłową elastyczność skóry, zapobiega kruchości paznokci. Witaminy i mikroelementy zawarte w produkcie uzupełniają
niedobory codziennej diety, potęgują działanie i przyswajalność zawartego w skrzypie krzemu.

Witamina A

wspomaga pielęgnację skóry np. przy nadmiernej suchości, hamuje proces starzenia się komórek, dba o właściwe działanie
narządu wzroku, zmniejsza łamliwość i kruchość paznokci.

Tiamina (witamina B1)

wpływa korzystnie na przemianę materii, usprawnia system nerwowy.
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Ryboflawina (witamina B2 )

dba o stan skóry i błony śluzowej, odpowiedzialna jest za właściwe funkcjonowanie skóry.

Witamina B6

jest koenzymem reakcji przemian aminokwasów i białek, niezbędna w czasie kuracji odchudzających.

Witamina B12

bierze udział w przemianie węglowodanowej, białkowej i tłuszczowej.

Witamina C

bierze udział w syntezie i regeneracji kolagenu, uzupełnia niedobory w organizmie zwłaszcza w okresie zwiększonego
zapotrzebowania.

Witamina E

działa antyoksydacyjnie.

Niacyna (witamina PP)

jest istotna dla przemiany wodnej w skórze.

Biotyna

odpowiada za prawidłowe utrzymanie stanu skóry.

Kwas pantotenowy i witamina E

wspomagają procesy biologiczne, odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej struktury włosa.

Kwas foliowy

opóźnia siwienie włosów.

Cynk

bierze udział w prawidłowym utrzymaniu wyglądu skóry, włosów i paznokci.

Jod

pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry , włosów i paznokci.

Sól żelaza i kwas pantotenowy

zapewniają zachowanie prawidłowej struktury paznokci.

L-cysteina

w połączeniu z witaminą C zapobiega działaniu szkodliwych wolnych rodników.

ß-karoten i kompleks witamin B

wpływa na utrzymanie gładkości i elastyczności skóry.
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