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BELISSA INTENSE 40+ 50 TABL.
 

Cena: 17,19 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

BELISSA 40+ 50 TABL.

**Opis produktu:**

Nowa belissa Intense 40+ to suplement diety stworzony z myślą o dojrzałych kobietach.
Wzmacnia i poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci.

**Składniki:**

Wyciąg ze skrzypu polnego 130 mg
Kompleks Intense Revive 10 mg
Koenzym Q10 10 mg
Hydrolizat białek kolagenowych 10 mg
L-metionina 30 mg
L-cysteina 30 mg
Cynk 7,5 mg
Witamina C 18,6 mg
Witamina E 3,1 mg
Tiamina 0,5 mg
Ryboflawina 0,6 mg
Witamina B6 0,7 mg
Niacyna 5,5 mg
Witamina B12 0,375 µg
Biotyna 47,8 µg
Kwas pantotenowy 3,2 mg
Kwas foliowy 120 µg
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**Działanie:**

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 Revive, 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

**Zalecane spożycie:**

1 tabletka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

50 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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