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Bioxsine Pure&White L- Glutathione 500 mg x 30 tabl
 

Cena: 85,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOTAPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
1 tabletka zawiera:

L-Glutation (zredukowany) 500 mg*
Witamina C 250mg (312,5%RWS)
Alfa arbutyna 5 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
38 g

Charakterystyka

Składniki zawarte w preparacie:
L-GLUTATION reguluje i zwalcza przebarwienia. Zapewnia gładszą, jaśniejszą cerą oraz zapobiega wypryskom.
ALFA ARBUTYNA reguluje produkcję melaniny, zapobiegając powstawaniu plam i przebarwień. Tworzy efekt wybielający i
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zapewnia jaśniejszy kolor dla ciemnej skóry spowodowane przez promienie UV.
WITAMINA C: Rozjaśnia skórę, widocznie reguluje koloryt i zapobiega pojawianiu się przebarwień.
Tabletki w powłoce dojelitowej odporne na działanie kwasu solnego.
Dzięki temu aktywny składnik L- Glutation przedostaje się do jelita w którym następuje jego wchłanianie do organizmu.
Produkt nie zawiera cukru, soli, soi, kukurydzy, skrobi, drożdży, glutenu i produktów mlecznych.
Opracowany bez użycia sztucznych konserwantów i aromatów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
Dystrybutor
BIOTA PHARMA MICHAŁ KOWALSKI
Al. Jana Pawła II 27. 00-867 Warszawa

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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