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AMOCON FORTE C BIOTYNA WŁOSY SKÓRA 21sasz.
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Axxon

Opis produktu
 

Amocon Forte C proszek do rozpuszczania o smaku pomarańczowym - 21
saszetek
SKÓRA WŁOSY PAZNOKCIE

Składniki aktywne:

Biotyna - pomaga zachować zdrową skórę i zdrowe włosy, pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Hydrolizat żelatyny - jest źródłem aminokwasów.

Witamina C - pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry i naczyń
krwionośnych, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjym oraz regeneracji zredukowanej formy witaminy E.

Stosowanie:

1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w około 150 ml niegazowanej wody następnie wymieszać i wypić.

Składniki zawarte w 1 saszetce, % RWS*:

Biotyna - 2500 µg, 5000%

Witamina C - 80 mg, 100%

Hydrolizat żelatyny - 4,98 g, ---

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Klienci stosujący produkt doceniają go za:
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Paznokcie stają się twardsze i szybciej rosną.

Zmniejsza wypadanie włosów oraz pobudza do rośnięcia nowych.

Zarastają drobne ubytki w fryzurze.

Składniki:

Hydrolizat żelatyny wieprzowej, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), naturalny aromat
pomarańczowy, barwnik: karoteny, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, D-biotyna (biotyna).

Ważne:

Zawiera substancję słodzącą - słodzik z rośliny stewia.

Suplement nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zachowanie dobrego stanu zdrowia wymaga zróżnoważonego sposobu odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywać w suchym i nienasłonecznionym miejscu..

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Masa netto: 108,99 g

Producent: AXXON
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