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Aura Herbals Włosy, Skóra, Paznokcie (Kolagen rybi NatiCol)
x 60 kaps
 

Cena: 35,91 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kolagen ze skór ryb morskich NatiCol®, inulina, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z nasion winorośli właściwej (Vitis vinifera)
DER 15:1 stand. na 95% prontocyjanidynów (OPC), kwas hialuronowy, L-leucyna, octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), glukonian cynku
(cynk), selenian (IV) sodu (selen), D-biotyna (biotyna), otoczka kapsułki: Hydroksypropylometyloceluloza.

1 kapsułka zawiera:

Kolagen morski NatiCol® 400 mg*
Ekstrakt z pestek winogron, w tym: 20 mg*

95% proantocyjanidynów (OPC) 19 mg*
Kwas hialuronowy 15 mg*
Witamina C 40 mg (50%RWS)
Witamina E 6 mg (50%RWS)
Cynk 5 mg (50%RWS)
Selen 27,5 µg (50%RWS)
Biotyna 12,5 µg (25%RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
45,6 g

Charakterystyka
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Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, co przyczynia się do utrzymania zdrowego stanu skóry.
Witamina C i witamina E przyczyniają się do ochrony komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
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 paznokcie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C . Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2,
81-754 Sopot

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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