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Olimp INNOVUM Beauty Shot x 1 ampułka (25 ml)
 

Cena: 6,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 25 ml

Postać Ampułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
woda, hydrolizat kolagenu, regulatory kwasowości – cytryniany sodu, kwas cytrynowy; diglicynian cynku – cynk, aromaty, amid kwasu
nikotynowego – niacyna, hialuronian sodu - kwas hialuronowy, sól, substancja konserwująca – kwas sorbowy; substancje słodzące –
acesulfam K, cyklaminiany, sukraloza; cyjanokobalamina – witamina B12, barwnik – karoteny; chlorowodorek pirydoksyny – witamina
B6, ryboflawina – witamina B2, octan retinylu – witamina A, D-biotyna – biotyna, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy.

1 ampułka (25 ml) zawiera:

Witamina A - 120 µg (15% RWS)
Ryboflawina (vit. B2/ wit. B2) - 1,4 mg (100% RWS)
Niacyna - 16 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B12 - 2,5 µg (100% RWS)
Biotyna - 2000 µg (4000% RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
Cynk - 5 mg (50% RWS)
Hydrolizat kolagenu - 5000 mg*
Kwas hialuronowy - 15 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
25 ml

Charakterystyka
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INNOVUM Beauty Shot to suplement diety w formie płynnej, zawierający wysoko przyswajalny hydrolizat kolagenu, kwas
hialuronowy, biotynę, cynk, witaminę A, witaminę B6 i B12, kwas pantotenowy oraz ryboflawinę i niacynę. Produkt o
pomarańczowym smaku.

Kolagen jest najpowszechniejszym białkiem w ciele człowieka, gdyż wspomaga integralność wielu tkanek takich, jak na
przykład skóra.Jest on również źródłem peptydów, wolnych aminokwasów, które stanowią fundamentalne składniki
paznokci. Kolagen jest też składnikiem włosów.
Kwas hialuronowy, to składnik strukturalny naszej skóry, który buduje macierz zewnątrzkomórkową i posiada
właściwości wiązania wody .
Biotyna, to witamina, która pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i błony śluzowe.
Cynk odgrywa rolę w prawidłowej syntezie DNA, przyczynia się do zachowania zdrowych włosów, paznokci oraz skóry, a
także do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A

Przeznaczenie: preparat przeznaczony dla osób dążących do utrzymania pięknego i zdrowego wyglądu skóry, włosów i
paznokci.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią lub w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
preparatu.

Stosowanie
Zawartość 1 ampułki (25 ml) spożyć raz dziennie po posiłku. Przed użyciem wstrząsnąć. Najlepiej smakuje schłodzony

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
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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