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Este Synergy x 28 shotów po 25 ml
 

Cena: 130,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 28 szt

Postać Płyny doustne

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, fruktoza, Verisol P: peptyd kolagenowy /kolagen, koncentrat soku z czarnej porzeczki, kwas L-askorbinowy (witamina C), regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, octan DL-alfa tokoferylu (witamina E), cytrynian cynku, hialuronian sodu (kwas hialuronowy), substancje
konserwujące: sorbinian potasu i benzoesan sodu, aromat, D-biotyna.

Zawartość składników odżywczych w zalecanej porcji dziennej (1 shot - 25 ml)
Witamina C: 80 mg (100% RWS)
Biotyna: 50 mcg (100% RWS)
Witamina E: 10 mg (83% RWS)
Cynk: 10 mg (100% RWS)
Zawartość kolagenu Verisol P w 1 shocie– 2,5 g*
Zawartość kwasu hialuronowego w 1 shocie – 10 mg*
RWS - referencyjna wartość spożycia 28 shotów z płynem do spożycia
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
28 x 25 ml

Charakterystyka

Kwas hialuronowy to substancja naturalnie występująca w ludzkim organizmie. Około 50% kwasu hialuronowego znajduje się w
skórze, a jego zawartość maleje wraz z wiekiem.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, który odpowiada m. in.za elastyczność i napięcie skóry. Pomaga
również w ochronie komórek, w tym komórek skóry, przed stresem oksydacyjnym.
Biotyna pomaga zachować zdrową skórę oraz włosy.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu
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tłuszczów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Wypić zawartość jednego shota rozpuszczonego w 100 ml wody. Najlepiej wieczorem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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