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Aura Herbals Colladrop 500 ml
 

Cena: 40,41 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyny

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, kolagen ze skór ryb morskich NatiCol®, kwas L-askorbinowy (witamina C), glukonian cynku, D-alfa-tokoferol (witamina E), selenin
sodu, D-biotyna.

Jedna porcja (15 ml) zawiera: 
Kolagen morski NatiCol®: 600 mg*
Witamina C: 80 mg (100% RWS)
Witamina E: 6 mg (50% RWS),
Cynk: 6 mg (60% RWS)
Selenu: 55 µg (100% RWS)
Biotyna: 50 µg (100% RWS).
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak RWS

Masa netto
500 ml

Charakterystyka

Colladrop pomaga przywrócić skórze utraconą jędrność i elastyczność.
Kolagen to naturalny składnik skóry, który przyczynia się do poprawy jej elastyczności.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, co przyczynia się do utrzymania zdrowego stanu skóry.
Cynk pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie.
Selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie, a także wspomaga organizm w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.
Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy.
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Colladrop polecany jest osobom chcącym zadbać o zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci, zmagającym się z utratą jędrności
skóry, a także aktywnym fizycznie lub odchudzającym się.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Stosowanie
Do miarki dozującej wlać roztwór do zalecanej zawartości 15 ml, zmieszać z wodą lub napojem bezalkoholowym i wypić.

Przechowywanie
Przechowuj w zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu. Suplement diety przechowuj w sposób niedostępny dla małych
dzieci.

Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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