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Belissa Sun Suplement diety 30 tabletek
 

Cena: 14,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Belissa Sun to suplement diety w postaci tabletek, który zawiera unikalną formułę Acti-Bronze™, składającą się z beta-karotenu, L-
tyrozyny i miedzi. Dodatkowo, preparat został wzbogacony o wyciąg ze skrzypu polnego, ekstrakt z zielonej herbaty oraz wysoką
zawartość witaminy C i witaminy E.
Składniki aktywne w Belissa Sun mają specjalne właściwości:

Beta-karoten: Każda tabletka suplementu Belissa Sun dostarcza 1160 µg ekwiwalentu retinolu, co stanowi aż 146% Referencyjnej
Wartości Spożycia dla witaminy A. Beta-karoten jest ważny dla zachowania zdrowia skóry.
Miedź: Jest to składnik mineralny, który pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry oraz przyczynia się do zachowania
właściwego stanu tkanek łącznych.

Dodatkowo:
Witamina C: Pomaga w produkcji kolagenu, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania skóry.
Witamina E: W połączeniu z witaminą C, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Belissa Sun oferuje kompleksowe wsparcie dla zdrowia skóry, dzięki swojej unikalnej formule opartej na beta-karotenie, L-tyrozinie,
miedzi oraz wyciągu ze skrzypu polnego i zielonej herbaty, wzbogaconej o witaminę C i E.

Wskazania
polecana osobom opalającym się,+ Acti-Bronze Formula,z formułą Acti-Bronze zawierającą maksymalną dawkę beta-karotenu*, L-
tyrozynę oraz miedź, która wspiera prawidłową pigmentację skóry,* maksymalny dopuszczalny poziom beta-karotenu w suplementach
diety przyjęty przez Komisję Europejską

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, β-karoten 10%, kwas L-askorbinowy, laktoza jednowodna, L-tyrozyna, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, bursztynian D-alfa-tokoferolu, wyciąg z zielonej herbaty, ekstrakt z ziela skrzypu, substancja
wypełniająca: talk, glukonian miedzi, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, barwnik: brąz HT, substancja glazurująca: wosk Carnauba i wosk
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pszczeli

Wartości odżywcze Zawartość w 1 tabletce
Formuła Acti-Bronze
β-karoten 7 mg**
L-tyrozyna 20 mg
Miedź 1 mg (100%)*
Wyciąg ze skrzypu polnego 15 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 15 mg
Witamina C 60 mg (75%)*
Witamina E 12 mg (100%)* ekwiwalentu alfa-tokoferolu
* % Referencyjnej Wartości Spożycia
** odpowiada 1160 µg ekwiwalentu retinolu, co stanowi
145% Referencyjnej Wartości Spożycia dla witaminy A.

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli 1 tabletka dziennie.
Preparat zaleca się przyjmować podczas posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego 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. Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A.
Nie zaleca się stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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