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Lierac Arkeskin komfort i piękno skóry x 60 kaps
 

Cena: 35,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent LIERAC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej arganowy (Argania Spinosa L.), Skrobia modyfikowana, Olej kamelinowy (Camelina Sativa L.), Olej z wiesiołka (Oenothera Biennis L.),
Substancja wypełniająca: Glicerol, Składnik żelujący: Karagen, Zagęstniki: Mono- i Diglicerydy kwasów tłuszczowych, Ekstrakt z szafranu
(Crocus Sativus L.), Drożdże wzbogacone selenem, Regulator kwasowości, Fosforan sodu, Nieaktywne drożdże piwne (Saccharomyces
Cerevisiae), Emulator, Lecytyna rzepakowa, Kwas foliowy (Witamina B9), Cholekalcyferol (Witamina D).

2 kapsułki zawierają:
Szafran: 30 mg*
Olej arganowy: 480 mg*
Olej kamelinowy: 230 mg*
Olej z wiesiołka: 230 mg*
Witamina B9: 200 μg (100% RWS)
Witamina D: 5 μg (100% RWS)
Selen: 55 μg (100% RWS)
Drożdże piwne nieaktywne: 7,08 mg*

RWS:% Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Suplement diety który przyczynia się do poprawy samopoczucia, wspierając kobiety na co dzień, już od pierwszych objawów
menopauzy.
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Szafran: przyczynia się do redukcji oznak menopauzy, pomaga w utrzymaniu dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego.
Olej arganowy, kemelinowy i z wiesiołka: połączenie tych trzech olejów wspiera odżywienie i ujędrnienie skóry
Witamina D: pomaga utrzymać właściwy stan układu kostnego
Selen:: przyczynia się do ochrony przed stresem oksydacyjnym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Przyjmować 2 kapsułki dziennie, popijając szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temp. poniżej 25°C, chronić przed światłem. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 95
02-797 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.
 

Galeria
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