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Belissa Intense Suplement diety 50 tabletek
 

Cena: 19,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety Belissa Intense jest bogaty w skoncentrowane składniki, które mają pozytywny wpływ na kondycję włosów, skóry i
paznokci. Zawarte w nim składniki, takie jak L-cysteina, biotyna i wyciąg ze skrzypu, przyczyniają się do utrzymania odpowiedniej
kondycji tych elementów.
Dodatkowo, Belissa Intense zawiera cynk, żelazo, kwas foliowy i witaminę B12, które biorą udział w procesie podziału komórek.
Natomiast witamina A wspomaga specjalizację komórek. Te składniki są istotne dla zdrowego funkcjonowania tkanek i komórek skóry,
włosów i paznokci.
Belissa Intense jest również wzbogacona kompleksem Intense Revive, który zawiera wyciąg z alg Ascophyllum nodosum. Ten składnik
pomaga utrzymać równowagę skóry oraz wspiera fizjologiczny proces regeneracji już na poziomie komórkowym.
Suplement diety Belissa Intense oferuje kompleksowe wsparcie dla utrzymania zdrowej kondycji włosów, skóry i paznokci, dzięki
skoncentrowanym składnikom oraz kompleksowi Intense Revive.

Wskazania
działanie składników produktu: wzmacnia i poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci,+ Intense Revive Complex,zawiera kompleks
Intense Revive z wyciągiem z alg Ascophyllum nodosum, który wspiera fizjologiczny proces regeneracji na poziomie komórkowym

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z ziela skrzypu, <span style='text-decoration: underline;'>laktoza</span>, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, <span style='text-decoration: underline;'>kompleks wyciągu z alg brunatnych i wyciągu z
pestek winogron</span>, L-cysteina, kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu, β-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

Wartości odżywcze Zawartość w 1 tabletce % referencyjnej wartości spożycia
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Wyciąg ze skrzypu polnego 240 mg -
Kompleks Intense Revive 30 mg -
L-cysteina 30 mg -
Witamina A 400 µg ekwiwalentu retinolu 50%
β-karoten 117 µg ekwiwalentu retinolu 15%
Cynk 2,25 mg 22,5%
Jod 22,5 µg 15%
Żelazo 2,1 mg 15%
Witamina C 18,6 mg 23%
Witamina E 3,1 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 26%
Tiamina (witamina B1) 0,5 mg 45%
Ryboflawina (witamina B2) 0,6 mg 43%
Witamina B6 0,7 mg 50%
Witamina B12 0,375 µg 15%
Niacyna (Witamina PP) 5,5 mg ekwiwalentu niacyny 34%
Biotyna 47,8 µg 96%
Kwas pantotenowy 3,2 mg 53%
Kwas foliowy 120 µg 60%
*Kompleks wyciągu z alg brunatnych
Ascophyllum nodosum i wyciągu z
pestek winogron Vitis vinifera

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli 1 tabletka dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem
produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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