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Olimp Perfect Skin, kapsułki, hydro-complex, 30 szt.
 

Cena: 33,59 zł

Opis słownikowy

Producent Olimp Laboratories

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Olimp Perfect Skin, kapsułki, hydro-complex, 30 szt.

Opis

Perfect skin hydio-complex® to kompozycja składników takich jak kolagen, kwas hialuronowy oraz biotyna, która pomaga zachować
zdrową skórę a także składników, które pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, takich jak witaminy E i C, cynk,
miedź, mangan i selen.

Składniki

kolagen (hydrolizat żelatyny), ekstrakt zielonej herbaty, ekstrakt z pestek winogron, składniki mineralne: diglicynian cynku (chelat
aminokwasowy cynku Albion®), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), diglicynian miedzi (chelat
aminokwasowy miedzi Albion®),  selenian (IV) sodu),  witaminy (kwas L-askorbinowy – wit.C PureWay-C®, octan DL-α-tokoferylu – wit.E,
D-biotyna), hialuronian sodu, krzemionka koloidalna, beta-karoten, likopen, cystyna, bioflawonoidy cytrusowe, celuloza mikrokrystaliczna
- substancja wypełniająca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171) 

Informacja żywieniowa 1 kapsułka

Kolagen 300 mg

Kwas hialuronowy 25 mg

Krzemionka 10 mg

Biotyna 25 mcg (50%*)

Ekstrakt z pestek winogron 50 mg

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/olimp-perfect-skin-kapsulki-hydro-complex-30-szt.html
https://www.e-medest.pl/producent-olimp-laboratories,dCg-Iw.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
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%*)

Chelat aminokwasowy cynku Albion® 37,5 mg

w tym: cynk 7,5 mg (75%*)

Chelat aminokwasowy miedzi Albion® 5 mg

w tym: miedź 0,5 mg (50%*)

Chelat aminokwasowy manganu Albion® 6,25 mg

w tym: manganu 1 mg (50%*)

L-cystyna 10 mg

Beta-karoten 1 mg

Likopen 1 mg

*Zalecane Dzienne Spożycie

Masa netto

21,8 g

Właściwości składników

Preparat przeznaczony: w szczególności dla kobiet, jako środek poprawiający wygląd skóry.

Zalecane dzienne spożycie

1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami.
 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik 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.
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