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Noble health kolagen + keratyna i cynk w proszku 100 g
 

Cena: 46,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 g

Postać Proszki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
kolagen ze skór ryb morskich, kwas L-askorbinowy (witamina C), glukonian cynku (cynk), hydrolizat keratyny, substancja słodząca:
sukraloza.

Zawartość w 2 łyżeczkach (7 g):

Kolagen z ryb morskich 5,63 g*
Witamina C 800 mg (1000%RWS)
Hydrolizat keratyny 70 mg*
Cynk 10 mg (100%RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
100 g

Charakterystyka
Składniki aktywne produktu:

Kolagen z ryb morskich, bezzapachowy i bezsmakowy.
Witamina C, pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.
Hydrolizat keratyny.
Cynk pozwala zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.
Skład wolny od konserwantów, barwników i aromatów.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 płaskie łyżeczki (7g) 1 x dziennie.Proszek rozpuścić w szklance letniej wody, soku lub napoju. Można dodać również do jogurtu bądź
koktajlu. 

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

Producent
Noble Health Sp.z o.o.
ul. Warszawska 62
26-660 Jedlińsk

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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