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BELISSA INTENSE 50 tabletek
 

Cena: 16,50 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

BELISSA INTENSE, TABLETKI NA WŁOSY, SKÓRĘ I PAZNOKCIE, 50 SZT.

**Opis produktu:**

Suplement diety Belissa Intense zawiera skoncentrowane składniki, w tym L-cysteinę, biotynę oraz wyciąg ze skrzypu, przyczyniający się
do utrzymania właściwej kondycji włosów, skóry i paznokci. Dodatkowo zawarte w preparacie cynk, żelazo, kwas foliowy i witamina B12
biorą udział w procesie podziału komórek, a witamina A wspiera ich specjalizację. Suplement diety Belissa Intense jest wzbogacony
kompleksem Intense Revive, zawierającym wyciąg z alg Ascophyllum nodosum, który pomaga skórze zachować równowagę oraz
wspiera fizjologiczny proces regeneracji już na poziomie komórkowym.

**Składniki:**

substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, laktoza, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, kompleks
wyciągu z alg brunatnych i wyciągu z pestek winogron, L-cysteina, kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, ß-karoten 10%, skrobia, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, octan DL-
alfa-tokoferylu, octan retinylu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, siarczan cynku, mleczan żelaza, substancje glazurujące:
talk, kwasy tłuszczowe, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonogultaminowy, D-biotyna, jodek
potasu, cyjanokobalamina, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk carnauba.

**Działanie:**

Uzupełnianie codziennej diety w takie składniki jak wyciąg ze skrzypu, L-cysteinę, minerały i witaminy pozwoli utrzymać skórę, włosy i
paznokcie w dobrej kondycji. Zestaw takich drogocennych substancji znajdziemy w suplemencie diety Belissa Intense. Składniki o
właściwościach wzmacniających oraz poprawiających kondycję skóry i jej wytworów. Suplement diety Belissa Intense zawiera kompleks
Intense Revive złożony z wyciągu z pestek winogron oraz wyciągu z alg brunatnych, sprzyja on utrzymaniu równowagi skóry oraz
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wspomaga fizjologiczny proces jej regeneracji i to już na poziomie komórkowym. Ponadto w skład preparatu wchodzi L-cysteina, wyciąg
ze skrzypu i biotyna, wspólnie wspierają one utrzymanie prawidłowej kondycji skóry, paznokci i włosów. Dodatkowo żelazo, cynk, kwas
foliowy i witamina B12 uczestniczą w procesie podziału komórek, natomiast witamina A wspomaga proces ich specjalizacji.

**Zalecane spożycie:**

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

**Wielkość opakowania:**

50 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

AFLOFARM 
Partyzancka 133/151 
Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 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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