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Belissa Intense 40+ *50 tabl.
 

Cena: 20,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Balissa Intense 40+ tabletki

Opakowanie:  50 tabletek 

Skład:  Celuloza (substancja wypełniająca), ekstrakt z ziela skrzypu, fosforany wapnia (substancja wypełniająca), glukonian cynku, L-
metionina, L-cysteina, (substancja glazurująca), kwas L-askorbinowy, hydrolizat białek kolagenowych, koenzym Q10, kompleks wyciągu z
alg brunatych Ascophyllum nodosum i wyciąg z pestek winogron Vitis vinifera, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja glazurująca), dwutlenek tytanu (barwnik), poliwinylopirolidon (substancja wiążąca), amid
kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), chlorowodorek
pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina, wosk pszczeli i wosk
carnauba (substancje glazurujące).

Produkt zawiera dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/g.

1 tabletka zawiera: Kompleks Intense Revive 10mg, Koenzym Q10 10mg, Hydrolizat białek kolagenowych (kolagen) 10mg, L-metionina
30mg, L-cysteina 30mg, cynk 7,5mg, witamina C 18,6mg, Witamina E 3,1mg, tiamina (witamina B1) 0,5mg,ryboflawina 0,6mg, witamina
B6 0,7mg, niacyna (witamina PP) 5,5 mg ekwiwalentu niacyny, witamina B12 0,375 mcg, biotyna 47,8mcg, kwas pantotenowy 3,2mg,
kwas foliowy 120mcg.
Właściwości:  Suplement diety Belissa intense 40+ uzupełnia codzienną dietę w kolagen, koenzym Q10 oraz L-cysteinę i L-
metioninę.Ponadto Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

Dodatkowo zawarty w preparacie wyciąg ze skrzypu polnego wzmacnia i poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci, a biotyna, cynk,
ryboflawina i niacyna pomagają zachować zdrową skórę.

Belissa Intense 40+ suplement diety jest wzbogacona kompleksem Intense ReviveTM, zawierającym wyciąg z alg Ascophyllum
nodosum, który pomaga skórze zachować równowagę, korzystnie wpływa na jej jędrność i nawilżenie oraz wspiera fizjologiczny proces
regeneracji już na poziomie komórkowym.
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Dla kobiet po 40 roku życia.

Sposób użycia:  1 tabletka dziennie.

Status:  Suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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