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Belissa Suplement diety 60 tabletek
 

Cena: 22,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Belissa to suplement diety o obfitym zestawie składników, który dostarcza aż 11 witamin oraz składniki mineralne, takie jak cynk, jod i
żelazo. Dodatkowo, skład produktu został wzbogacony o L-cysteinę, która jest aminokwasem naturalnie występującym jako element
strukturalny białek skóry i włosów, wyciąg z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) oraz beta-karoten, znany również jako
prowitamina A.

Aktywne składniki suplementu diety Belissa zostały starannie wyselekcjonowane z myślą o zachowaniu zdrowych włosów, skóry i
paznokci:

Biotyna i cynk pomagają utrzymać zdrowy wygląd włosów.
Witamina A, niacyna, ryboflawina, biotyna, jod i cynk wspierają zdrowie skóry, a witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu,
zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie.
Cynk przyczynia się do utrzymania zdrowych paznokci.
Witamina C, E, ryboflawina i cynk pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Belissa to kompleksowy suplement diety, który zapewnia wsparcie dla zdrowia i wyglądu włosów, skóry i paznokci, dzięki swojemu
obfitującemu w witaminy i składniki mineralne składowi.

Wskazania
działanie składników produktu: wzmacnia i poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci,największa dawka skrzypu*,dodatkowo L-
cysteina i biotyna,komplet witamin i mikroelementów,*spośród wszystkich produktów w linii belissa

Składniki
celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), ekstrakt z ziela skrzypu, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca),
mleczan żelaza (II), L-cysteina, laktoza, siarczan cynku, dwutlenek tytanu (barwnik), stearynian magnezu (substancja glazurująca), D-
pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, octan retinylu, żelatyna, hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), talk
(substancja glazurująca), olej roślinny, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy,
jodek potasu, D-biotyna, cyjanokobalamina, wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące)
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Wartości odżywcze Zawartość w 1 tabletce % zalecanego dziennego spożycia
Ziele skrzypu polnego** 1440 mg -
L-cysteina 30 mg -
Witamina A 800 µg ekwiwalentu retinolu 100%
Tiamina (witamina B1) 0,8 mg 73%
Ryboflawina (witamina B2) 1 mg 71%
Witamina B6 1,1 mg 79%
Witamina B12 0,6 µg 24%
Witamina C 30 mg 38%
Witamina E 5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 42%
Niacyna (witamina PP) 8,9 ekwiwalentu niacyny 56%
Biotyna 77 µg 154%
Kwas pantotenowy 5,1 mg 85%
Kwas foliowy 200 µg 100%
Cynk 7,3 mg 73%
Jod 73 µg 49%
Żelazo 6,9 mg 49%
β-karoten 0,9 mg 19%***
** w postaci wyciągu w ilości 240 mg
*** odpowiada 150 µg octanu retinylu,
co stanowi 19% zalecanego dziennego
spożycia dla witaminy A

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli 1 tabletka dziennie. Nie 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. Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A. 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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