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Olimp Perfect Skin hydro-complex x30 kapsułek
 

Cena: 22,79 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

Beta-karoten, bioflawonoidy, biotyna, cynk,
cystyna, kolagen, krzem, kwas hialuronowy
(hialuronian sodu), likopen, mangan, miedź,
nasiona winogron, witamina C, witamina E,
zielona herbata

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

PIĘKNA I JĘDRNA SKÓRA

Perfect skin hydro-complex® to kompozycja aktywnych składników pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem kolagenu, który
pomaga skórze zachować jej jędrność i elastyczność, kwasu hialuronowego, uczestniczącego w utrzymaniu zdrowego wyglądu skóry
oraz ekstraktów z pestek winogron i zielonej herbaty, które pomagają w ochronie organizmu przed wolnymi rodnikami. Dodatkowo
produkt wzbogacono w witaminy i minerały takiej jak cynk oraz selen, które przyczyniają się do utrzymania właściwego stanu włosów i
paznokci.

Perfect skin hydro-complex® zawiera aktywne antyoksydanty neutralizujące wolne rodniki:

ekstrakt z pestek winogron zawierający (95%) proantocyjanidyn (OPC) oraz ekstrakt zielonej herbaty o bardzo wysokiej
zawartości polifenoli i katechin (EGCG) - efektywna ochrona przed powstającymi w skórze wolnymi rodnikami
PureWay-C® - bardzo silny antyoksydant oparty na najlepiej przyswajalnej formie witaminy C z bioflawonoidami cytrusowymi
Witamina E – pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli nadmierną ilością wolnych rodników
chelaty aminokwasowe Albion® najważniejszych dla skóry minerałów: cynku, miedzi i manganu – najwyższa wchłanialność i
efektywność w zwalczaniu wolnych rodników, a także regeneracji naskórka
selen – pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Suplement uzupełniono w minerały w ich najbardziej biodostępnych postaciach. Forma chelatu aminokwasowego gwarantuje wysoką
wchłanialność i biodostępność. Chelaty aminokwasowe cynku, manganu i miedzi Albion® to najwyższa światowa jakość.

Chelatowanie minerałów to proces wiązania pierwiastków metalicznych przez słabe kwasy organiczne, aminokwasy. Ten niezwykle
istotny proces umożliwia dobre wchłanianie pierwiastków z przewodu pokarmowego oraz ich dystrybucje do przebiegających z ich
udziałem procesów życiowych. W tej formie biopierwiastki pozostają też całkowicie bezpieczne w dawkowaniu, gdyż ewentualny ich
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nadmiar w postaci chelatu łatwo opuszcza organizm.

Preparat przeznaczony:

w szczególności dla kobiet, jako środek poprawiający wygląd skóry.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami.

Skład:

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka 
Hydro-flex skin complex:  
Kolagen 300 mg
Kwas hialuronowy 25 mg
Krzemionka 10 mg
Biotyna 25  ?g (50%*)
Antioxidant perfect skin formula:  
Ekstrakt z pestek winogron 50 mg
w tym: 95% proantocyjanidyn 47,5 mg
Ekstrakt zielonej herbaty 50 mg
w tym: 98% polifenoli, 80% katechin, 55% EGCG  
Opatentowany kompleks witaminy C i bioflawonoidów
cytrusowych PureWay-C®

44,5 mg

w tym: Witamina C 40 mg (50%*)
Witamina E 6 mg (50%*)
Cynk 7,5 mg (75%*)
Mied? 500 ?g (50%*)
Mangan 1 mg (50%*)
Selen 27,5 ?g (50%*)
Cystyna 10 mg
Beta-karoten 1 mg
Likopen 1 mg

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

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:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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