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Doppel herz aktiv lifting complex x 30 kaps
Cena: 47,35 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

30 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

QUEISSER

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
substancja wypełniająca: difosforan wapnia, kwas hialuronowy (HA), kapsułka: żelatyna, kwas L-askorbinowy (wit. C), beta-karoten
(prowit. A), octan DL-alfa tokoferylu (wit. E), D-pantotenian wapnia (wit. B5); subst. przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych i dwutlenek krzemu; węglan cynku (Zn), barwnik: dwutlenek tytanu, D-biotyna (wit. B7), selenian (Se IV) sodu.
1 kapsułka zawiera:
Kwas hialuronowy (HA) 100 mg —
Witamina C 60 mg 75%
Witamina E 20 mg α-TE 167%
Kwas pantotenowy (wit. B5) 6 mg 100%
Biotyna (wit. B6) 150 µg 300%
Beta-karoten (równ. wit. A) 10 mg (1670 µg RE) (209%)
Cynk 2,5 mg 25%
Selen 15µg 27%
* % referencyjnej wartości odżywczej (dot. witamin i skł. mineralnych)
Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto: 17 g)
Charakterystyka
Składniki produktu wspomagają dermokosmetyczne kuracje przeciwzmarszczkowe i pomagają zachować młody wygląd skóry.
Preparat jest polecany dla kobiet, które chcą zadbać o zachowanie młodego wyglądu:
jako uzupełnienie dietetyczne kuracji dermokosmetycznych,
w celu utrzymania prawidłowej elastyczności i nawilżenia skóry.

Plik wygenerowano: 05-12-2020

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31
Proces starzenia się skóry charakteryzuje się zmniejszeniem syntezy kolagenu i kwasu hialuronowego w skórze. Objawia się to
osłabieniem włókien kolagenowych i zmniejszeniem nawodnienia w skórze właściwej, co prowadzi do utraty jędrności i
tworzenia się zmarszczek.
Preparat zawiera wysoką dawkę kwasu hialuronowego (100 mg) oraz składniki antyoksydacyjne i odżywcze o udowodnionym
działaniu sprzyjającym zachowaniu młodego wyglądu skóry.
Kwas hialuronowy – naturalny składnik substancji międzykomórkowej skóry, odpowiadający za jej jędrność i nawilżenie. Jest
powszechnie stosowany w chirurgii plastycznej, jako wypełniacz zmarszczek i czynnik liftingujący.
Beta-karoten – prekursor witaminy A – pomaga zachować zdrowy wygląd skóry i koloryt. Jego stosowanie w wysokich
dawkach (np. 10 mg dziennie) jest w pełni bezpieczne, bowiem w odróżnieniu od retinolu, jego nadmiar nie jest gromadzony w
organizmie.
Biotyna – niezbędna dla zachowania prawidłowego stanu błon śluzowych i skóry.
Witamina C – uczestniczy w wytwarzaniu kolagenu, a wit. B5 w syntezie białek i innych makrocząsteczek komórkowych.
Witamina E wraz z selenem, cynkiem i witaminą C – pomaga w ochronie komórek przed procesami starzenia (działanie
przeciwrodnikowe).
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie z posiłkiem; popić obficie. Dla uzyskania i podtrzymania odpowiedniego efektu zaleca się długotrwałe
stosowanie. Po roku stosowania zrobić miesięczną przerwę.
Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C.
Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy
Ważne informacje
Nie zawiera glutenu ani laktozy. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.
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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