SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Olimp beta-SOLAR x 30 kaps
Cena: 26,67 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny od ręki

Opakowanie

30 kaps

Postać

Kapsułki

Producent

OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
beta–karoten, L-tyrozyna, witaminy (kwas L-askorbinowy – wit. C (PureWay-C), octan DL-α-tokoferylu – wit. E), składniki mineralne:
diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), diglicynian miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®), diglicynian
manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), selenian (IV) sodu; ekstrakt zielonej herbaty, astaksantyna, likopen, luteina,
cystyna, hialuronian sodu, bioflawonoidy cytrusowe, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, substancja przeciwzbrylająca
- stearynian magnezu, kapsułka (składnik otoczki -żelatyna, barwnik: E 171)
Zawartość (1 kapsułka):
Pro Tan Blend
Beta-karoten 7mg*
Astaksantyna 2mg*
Likopen 1mg*
Luteina 2mg*
L-tyrozyna 100mg*
Chelat aminokwasowy miedzi Albion 10mg*
Antiox-protect skin Blend
Ekstrakt zielonej herbaty (98% polifenoli, 80% katechin, 55% EGCG) 50mg*
Witamina E 12mg (100% RWS)
Chelat aminokwasowy manganu Albion 6,25mg* w tym
mangan 1mg (50% RWS)
Selen 27mcg (50% RWS)
Cystyna 10mg*
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Beauty skin Blend
Kwas hialuronowy 1mg*
PureWay-C® Opatentowany kompleks witaminy C i bioflawonoidów cytrusowych 88,9mg*
w tym: witamina C 80mg (100% RWS)
Chelat aminokwasowy cynku Albion 50mg* w tym
cynk 10mg (100% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Masa netto opakowania: 20,4g
Masa netto 1 kapsułki: 680 mg
Charakterystyka
Beta-SOLAR to suplement diety stanowiący kompozycję aktywnych składników, zestawionych w trzy formuły:
Pro Tan Blend - zawiera w swoim składzie m. in. miedź, która pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry.
Antiox-protect skin Blend - to mieszanina naturalnych antyoksydantów: witaminy E, selenu i manganu, a także ekstraktu
zielonej herbaty, które przyczyniają się do wzmocnienia ochrony organizmu przed stresem oksydacyjnym.
Witamina C i cynk, będące składnikami Beauty skin Blend pomagają utrzymać dobrą kondycję skóry
Preparat polecany osobom korzystającym z kąpieli słonecznych i solarium w celu uzyskania pięknej i trwałej opalenizny oraz
chcącym chronić skórę przed niekorzystnym promieniowaniem UV.
Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu
Stosowanie
1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica
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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