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Olimp Beta Solar, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 46,79 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Olimp Laboratories

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Beta-karoten, Luteina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Olimp Beta Solar, kapsułki, 30 szt.

Olimp Beta-Solar - suplement diety, którego składniki wspomagają właściwą kondycję skóry. Produkt dla dorosłych, a także dla osób
korzystających z solarium, naturalnego opalania oraz pragnących dbać o opaleniznę.

Skład Olimp Beta Solar, kapsułki, 30 szt.

beta-karoten, L-tyrozyna, witaminy (kwas L-askorbinowy - wit. C (PureWay-C), octan

DL-?-tokoferylu – wit. E), sk?adniki mineralne [diglicynian cynku (chelat aminokwasowy

cynku Albion®), diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®), diglicynian

manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), selenian (IV) sodu], ekstrakt

zielonej herbaty, astaksantyna, likopen, luteina, cystyna, hialuronian sodu,

bioflawonoidy cytrusowe, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wype?niaj?ca,
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stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylaj?ca, kapsu?ka (?elatyna – sk?adnik

otoczki, barwnik: E 171)

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Pro Tan Blend

w tym:

Beta-karoten

Astaksantyna

Likopen

Luteina

L-tyrozyna

Mied? (z chelatu Albion®)

 

 

7 mg

2 mg

1 mg

2 mg

100 mg

1 mg

 

 

---

---

---

---

---

100%

Antiox-protect skin Blend

w tym:

Ekstrakt z zielonej herbaty

(98% polifenoli, 80% katechin,

55% EGCG)

Witamina E (mg alfa-

 

 

50 mg

12 mg

1 µg

 

 

---

100%

50%
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tokoferolu)

Mangan (z chelatu Albion®)

Selen

Cystyna

27 µg

10 mg

49%

---

Beauty skin Blend

w tym:

Kwas hialuronowy

Witamina C

Cynk (z chelatu Albion®)

 

1 mg

 

88,9 mg

80 mg

10 mg

 

---

 

---

100%

100%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Olimp Beta Solar, kapsułki, 30 szt.

Olimp Beta-Solar zawiera 3 formuły - zestawienia aktywnych składników.

Na formułę Pro Tan Blend składa się miedź, która wspiera właściwą pigmentację skóry.

Antiox-protect skin Blend zawiera witaminę E, selen, mangan, czyli substancje o właściwościach antyoksydacyjnych, a także zieloną
herbatę w postaci ekstraktu, która wspiera ochronę organizmu przed tzw. stresem oksydacyjnym.

Cynk i witamina C to składowe formuły Beauty skin Blend - wspierają utrzymanie skóry w dobrej kondycji.

Dawkowanie Olimp Beta Solar, kapsułki, 30 szt.
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Dorośli: 1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami.

Informacje dodatkowe Olimp Beta Solar, kapsułki, 30 szt.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.
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