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Olimp Beta Solar *30 kaps.
 

Cena: 32,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa:  Beta-SOLAR 
Opakowanie: 30 kapsułek 
Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami.

Skład:  beta – karoten, L-tyrozyna, witaminy (kwas L-askorbinowy – wit. C PureWay-C®, octan dl-a-tokoferylu – wit. E), składniki
mineralne (chelat aminokwasowy cynku Albion®, chelat aminokwasowy miedzi Albion®, chelat aminokwasowy manganu Albion®,
chelat aminokwasowy selenu Albion®), ekstrakt zielonej herbaty, astaksantyna, likopen, luteina, L-cystyna, hialuronian sodu,
bioflawonoidy cytrusowe, celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca,
kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwniki: E171, E104, E110).

Wskazania:  Preparat polecany osobom korzystającym z kąpieli słonecznych i solarium dążącym do uzyskania pięknej opalenizny oraz
ochrony skóry przed stresem oksydacyjnym. 
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. 
Beta-SOLAR™ to jedyny w swoim rodzaju suplement diety wspomagający zdrowe opalanie. Antiox-protect skin Blend pomaga ochronić
skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników pobudzonych przez promieniowanie ultrafioletowe, jednocześnie Pro Tan Blend
pomaga szybciej uzyskać wspaniały kolor skóry i zachować go na dłużej. Dodatek kwasu hialuronowego dostarcza wody wysuszonej
słońcem skórze, uelastyczniając ją dodaje jej jędroności. 

Zawarte w beta-SOLAR™ składniki aktywne mogą pomagać: 
- w przyspieszeniu procesu opalania 
- w podtrzymaniu już uzyskanego kolorytu skóry 
- w naturalnej ochronie skóry przed szkodliwym promieniowaniem UV 
- w neutralizacji niekorzystnego działania wolnych rodników na skórę 
- intensywnie nawilżać skórę.
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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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