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Belissa Intense 40+ 50 tabl włosy skóra paznokcie
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 50 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Wskazania

Wzmacnienie i poprawa kondycji włosów, skóry i paznokci.

Działanie

Suplement diety Belissa Intense 40+ uzupełnia codzienną dietę w kolagen, koenzym Q10 oraz L-cysteinę i L-metioninę.

Ponadto Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

Dodatkowo zawarty w preparacie wyciąg ze skrzypu polnego wzmacnia i poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci a biotyna, cynk,
ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Skład

Celuloza (substancja wypełniająca), ekstrakt z ziela skrzypu, laktoza, hydroksypropylometyluceluloza (substancja glazurująca), kompleks
wyciągu z alg brunatnych i wyciągu z pestek winogron, L-cysteina, kwas L-askorbinowy, sól sodowa karboksymetylucelulozy
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 usieciowana (substancja wypełniająca), mleczan żelaza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek
tytanu (barwnik), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), B-karoten 10%, skrobia kukurydziana, siarczan cynku, amid kwasu
nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, octan retinylu, hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), talk
(substancja glazurująca), olej roślinny, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-
biotyna, jodek potasu, cyjanokobalamina, wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

Uwagi do stosowania

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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