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Gelacet Kapsulki z zelatyna i biotyna 120k
 

Cena: 46,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 kaps.

Postać -

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Opis produktu
 

Opis
Suplement diety Gelacet to kombinacja składników odżywczych, a mianowicie hydrolizatu kolagenu i biotyny. Hydrolizat kolagenu
stanowi źródło aminokwasów, które odgrywają istotną rolę w procesie produkcji białek, w tym kolagenu i keratyny. Kolagen i keratyna są
kluczowymi składnikami, które wspierają strukturę i zdrowie włosów oraz paznokci. Niestety, wraz z upływem czasu ich naturalna ilość
w organizmie maleje.

Dodatkowo, Gelacet zawiera biotynę, która pełni ważną rolę w utrzymaniu pięknych i zdrowych włosów. Biotyna jest odpowiedzialna za
utrzymanie dobrej kondycji włosów, wspomaga ich wzrost i zapewnia im odpowiednią pielęgnację.

Suplement diety Gelacet stanowi wartościowe wsparcie dla osób, które pragną zadbać o kondycję włosów i paznokci. Należy jednak
pamiętać, że przed rozpoczęciem suplementacji zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby dostosować
dawkowanie i zapewnić odpowiednie korzyści zdrowotne.

Składniki
Hydrolizat kolagenu (zawierający aminokwasy: glicyna, prolina, hydroksyprolina, kwas glutaminowy, alanina, arginina, kwas
asparaginowy, lizyna, seryna, leucyna, walina, treonina, fenyloalanina), żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza, D-biotyna (biotyna).

9 kapsułek zawiera: hydrolizat kolagenu 3,15g zawierającego następujące aminokwasy: glicyna 0,72g, prolina 0,45g, hydroksyprolina
0,36g, kwas glutaminowy 0,36g, alanina 0,27g, arginina 0,27g, kwas asparaginowy 0,02g seryna 0,01g, lizyna 0,01g, leucyna 0,01g,
walina 0,01g, treonina 0,01g, fenyloalanina 0,01g; biotyna 171mcg (342%)*.

*RWS- referencyjna wartość spożycia.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.
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Zalecane dzienne spożycie
Należy stosować 3 kapsułki 3 razy dziennie, popijając obficie wodą lub sokiem owocowym.

Ważne wskazówki
Nie przekraczaj zalecanej dziennego spożycia tego suplementu diety.
Suplementy diety nie mogą zastępować zróżnicowanej diety.
Ważne jest, aby prowadzić zdrowy tryb życia i mieć zrównoważoną dietę.
Przechowuj produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
Zawiera źródło fenyloalaniny, dlatego należy zachować ostrożność u osób z fenyloketonurią.
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