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Olimp Perfect Skin Hydro-Complex 30 kaps.
 

Cena: 37,20 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent OLIMP LABORATORIES

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Informacja żywieniowa 1 kapsułka Kolagen 300 mg Kwas hialuronowy 25 mg Krzemionka 10 mg Biotyna 25 µg (50%*) Ekstrakt z
pestek winogron 50 mg w tym: 95% proantocyjanidyn 47,5 mg Ekstrakt zielonej herbaty 50 mg w tym: 98% polifenoli, 80% katechin, 55%
EGCG Opatentowany kompleks witaminy C i bioflawonoidów cytrusowych PureWay-C® 44,5 mg w tym: witamina C 40 mg (50%*)
Witamina E 6 mg (50%*) Chelat aminokwasowy cynku Albion® 37,5 mg w tym: cynk 7,5 mg (75%*) Chelat aminokwasowy miedzi
Albion® 5 mg w tym: miedź 0,5 mg (50%*) Chelat aminokwasowy manganu Albion® 6,25 mg w tym: manganu 1 mg (50%*) L-cystyna 10
mg Beta-karoten 1 mg Likopen 1 mg *%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia. Kolagen (hydrolizat żelatyny), ekstrakt
zielonej herbaty (98% polifenoli, 80% katechin, 55% EGCG), ekstrakt z pestek winogron (95% proantocyjanidyn), , składniki mineralne:
diglicynian cynku (chelat aminokwasowy cynku Albion®), diglicynian manganu, (chelat aminokwasowy manganu Albion®), diglicynian
miedzi (chelat aminokwasowy miedzi Albion®),  selenian (IV) sodu), witaminy (kwas l-askorbinowy – wit.C PureWay-C®, octan
dl-?-tokoferylu – wit.E, D-biotyna) hialuronian sodu, krzemionka koloidalna, beta-karoten, likopen, cystyna, bioflawonoidy cytrusowe,
celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik
otoczki, barwnik: E171)  Działanie Perfect skin hydro-complex® zawiera antyoksydanty: ekstrakt z pestek winogron zawierający (95%)
proantocyjanidyn (OPC) oraz ekstrakt zielonej herbaty  o wysokiej zawartości polifenoli  i  katechin (EGCG) witamina C - pomaga w
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry, Perfect skin hydro-complex® zawiera wysoko
przyswajalne źródło witaminy C połączone z ekstraktem bioflawonoidów cytrusowych - PureWay-C® Witamina E – pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym chelaty aminokwasowe Albion® : -cynk, który pomaga zachować zdrowe włosy, paznokcie i
skórę, - miedź, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych, prawidłowej pigmentacji skóry i włosów - mangan,
który pomaga w tworzeniu tkanek łącznych selen – pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym Suplement uzupełniono
w minerały w wysoko biodostępnych postaciach. Forma chelatu aminokwasowego gwarantuje wysoką wchłanialność i biodostępność.
Chelaty aminokwasowe cynku, manganu i miedzi Albion® to najwyższa światowa jakość.  Wskazania Preparat przeznaczony: w
szczególności dla kobiet, jako środek poprawiający wygląd skóry.  Dawkowanie 1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami.  Informacja
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać
zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia. 
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