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

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

 

 

Health Labs Care GlowMe x 30 sasz
 

Cena: 141,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent HEALTH LABS CARE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kolagen rybi BDF Naturlagen® C3000, substancja słodząca: ksylitol, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L‑askorbinowy
(witamina C), aromat naturalny malinowy, ekstrakt z nasion winorośli właściwej (Vitis vinifera L.) standaryzowany na 95%
oligoprocyjanidyn DER 15:1, mieszanina tokotrienolu i tokoferolu - EVNol Max™️ (witamina E), hialuronian sodu, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, octan retinylu (witamina A).

1 saszetka zawiera:

Kolagen rybi BDF Naturlagen® C3000 - 5 000 mg*
Witamina C (kwas L‑askorbinowy) - 500 mg (625% RWS)
Hialuronian sodu - 50 mg*
Ekstrakt z pestek winogron - 100 mg*

w tym OPC (oligoproantocyjanidyny) - 95 mg*
Witamina A - 400 µg (50% RWS)
Witamina E - 20 mg (167% RWS) , w tym:

tokotrienole - 16 mg*
tokoferole - 4 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 saszetek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety GlowMe powstał aby dostarczyć składników, które pomogą zachować zdrową skórę. Witamina C pomaga w

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/health-labs-care-glowme-x-30-sasz-z.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, witamina A pomaga zachować zdrową skórę,
a witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Recepturę suplementu diety GlowMe tworzą również składniki
sprawdzone w kosmetologii: kolagen rybi BDF Naturlagen® C3000 i kwas hialuronowy.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Kobiety w ciąży i matki karmiące stosowanie preparatu
powinny skonsultować z lekarzem. GlowMe zawiera substancję słodzącą. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt
przeczyszczający.

Stosowanie
Raz dziennie — rozpuścić 1 saszetkę (11 g) w 3/4 szklanki letniej wody

Przechowywanie
W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej 15‑25° C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Health Labs Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sienkiewicza 81/3/200 15‑003 Białystok.

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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