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Belissa intense 40+ x 50 tabl
 

Cena: 21,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, glukonian cynku, L-metionina, L-
cysteina, kwas L-askorbinowy, hydrolizat białek kolagenowych, koenzym Q10, kompleks wyciągu z alg brunatych Ascophyllum nodosum
i wyciąg z pestek winogron Vitis vinifera, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-
tokoferylu, D-pantotenian wapnia, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk
carnauba
Produkt zawiera dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/g.

Zawartość w 1 tabletce:

Wyciąg ze skrzypu polnego 130mg*
Kompleks Intense Revive 10mg*
Koenzym Q10 10mg*
Hydrolizat białek kolagenowych (kolagen) 10mg*
L-metionina 30mg*
L-cysteina 30mg*
Cynk 7,5mg (75% RWS)
Witamina C 18,6mg (23% RWS)
Witamina E 3,1mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (26% RWS)
Tiamina (witamina B1) 0,5mg (45% RWS)
Ryboflawina 0,6mg (43% RWS)
Witamina B6 0,7mg (50% RWS)
Niacyna (witamina PP) 5,5mg ekwiwalentu niacyny (34% RWS)
Witamina B12 0,375mcg (15% RWS)
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Biotyna 47,8mcg (96% RWS)
Kwas pantotenowy 3,2mg (53% RWS)
Kwas foliowy 120mcg (60% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
50 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety Belissa intense 40+ pomaga uzupełniać 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.
Zawarty w preparacie wyciąg ze skrzypu polnego pomaga wzmocnić i poprawić kondycję włosów, skóry i paznokci, a biotyna, cynk,
ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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.
 

Galeria
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