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Beauty skóra x 30 kaps (Starpharma)
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent STARPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kolagen hydrolizowany (z ryb i produktów pochodnych), otoczka kapsułki: żelatyna; barwnik: dwutlenek tytanu, kwas l-askorbinowy
(witamina C), glukonian cynku (cynk), kwas hialuronowy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

1 kapsułka zawiera:
Witamina C: 80 mg (100% RWS)
Cynk: 10 mg (100% RWS)
Kwas hialuronowy: 15 mg*
Kolagen hydrolizowany: 200 mg*

RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Witamina C
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Kwas hialuronowy jest budulcem tkanek łącznych, miedzy innymi skóry.
Kolagen jest białkiem strukturalnym tkanki łącznej, w tym skóry.
Cynk pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci, chronić przed światłem.

Producent
Starpharma Sp. z o.o.
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Ważne informacje
Zawiera substancję alergiczną – ryba.

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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