
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Bodymax Siła Piękna x 20 tabl musujących
 

Cena: 14,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 tabl musujących

Postać Tabletki musujące

Producent ORKLA CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu), maltodekstryna, hydrolizat kolagenu (wołowy), kwas L-askorbinowy,
aromaty, substancja słodząca (cyklaminian sodu), skrobia, amid kwasu nikotynowego, siarczan cynku, barwniki
(ryboflawiny,indygokarmin), D-biotyna

1 tabletka zawiera:

Hydrolizat kolagenu - 100 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Niacyna - 16 mg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 20 tabletek musujących (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
DLA KOGO JEST BODYMAX SIŁA PIĘKNA?

Dla osób, które lubią czerpać przyjemność z dbania o wygląd i chcą poprawić kondycję skóry, włosów i paznokci.

Co zawiera BODYMAX SIŁA PIĘKNA?
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KOLAGEN TYPU II
jest głównym białkiem strukturalnym skóry

CYNK
wspiera utrzymanie właściwej kondycji włosów, skóry i paznokci
 pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

WITAMINY
wspierają produkcje kolagenu i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym (wit. C)
 pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry (niacyna)
 pomaga zachować skórę i włosy w dobrej kondycji (biotyna)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Preparat przeznaczony dla osób od 11 roku życia. 1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Zalecana dzienna porcja do
spożycia – 1 tabletka.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze 5°-25°C.

Producent
Dystrybutor w Polsce:
Orkla Care S.A.
05-250 Radzymin
Ul. Polna 21
Producent:
Orkla Care A/S, Dania

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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