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Gelacet Plus prosz.dorozpuszcz. 21sasz.
 

Cena: 56,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 21 sasz.

Postać prosz.do rozpusz.

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Opis produktu
 

Opis
Gelacet Plus to suplement diety, który zawiera hydrolizat kolagenu połączony z biotyną, witaminami A, C, E, cynkiem i selenem.
Przyjmowanie suplementu odbywa się poprzez rozpuszczenie proszku w wodzie i przygotowanie koktajlu.

Oto właściwości składników Gelacet Plus:

Biotyna przyczynia się do utrzymania zdrowych włosów i skóry, a także dba o prawidłowy stan błon śluzowych.
Witamina C i E pełnią rolę w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Witamina C dodatkowo wspiera produkcję kolagenu, co
jest istotne dla zdrowej skóry.
Witamina A wspomaga utrzymanie zdrowej skóry.
Selen i cynk przyczyniają się do utrzymania zdrowych włosów i paznokci. Cynk dodatkowo wspiera zdrową skórę i metabolizm witaminy
A.

Składniki
Hydrolizat kolagenu (zawierający aminokwasy: glicyna, prolina, hydroksyprolina, kwas glutaminowy, alanina, arginina, kwas
asparaginowy, lizyna, seryna, leucyna, walina, fenyloalanina), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, kwas L-askorbinowy
(witamina C), koncentrat z buraka, barwnik: karoteny, maltodekstryna, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), substancja słodząca:
glikozydy stewiolowe, tlenek cynku (cynk), octan retinylu (witamina A), D-biotyna (biotyna), selenian (VI) sodu (selen).

1 saszetka zawiera:
hydrolizat kolagenu 4,98 g, zawierający następujące aminokwasy: glicyna 1,1 g, prolina 0,6 g, hydroksyprolina 0,6 g, kwas glutaminowy
0,5 g, alanina 0,4 g, arginina 0,4 g, kwas asparaginowy 0,3 g, lizyna 0,2 g, seryna 0,2 g, leucyna 0,1 g, walina 0,1 g, fenyloalanina 0,1 g,
witamina C 80 mg (100%)*, witamina E 12 mg ekwiwalentu alfa tokoferolu (100%)*, cynk 10 mg (100%)*, witamina A 800 µg (100%)*,
biotyna 138 µg (276%)*, selen 137,5 µg (250%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zastosowanie
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Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane dzienne spożycie
Należy spożywać 1 saszetkę dziennie.
Rozpuścić zawartość saszetki w około 150 ml niegazowanej wody.
Wymieszać i wypić.
Zawartość saszetki najlepiej spożyć bezpośrednio po otwarciu.

Ważne wskazówki
Zaleca się nie przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety.
Ważne jest prowadzenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może zastępować zróżnicowanej diety.
Należy przechowywać go w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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