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Bodymax Plus + Dermika Krem nawil. 200tabl
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

BODYMAX PLUS 200 TABLETEK

Właściwości:

Suplement diety Bodymax Plus łączy siłę wyciągu z żeń-szenia z bogatym kompleksem witamin i minerałów. Składniki aktywne
preparatu dodają energii na co dzień i zmniejszają zmęczenie. Wspomagają sprawność fizyczną i psychiczną oraz naturalne siły
obronne organizmu. Preparat pomaga również uzupełnić dietę w witaminy i składniki mineralne. Żeń-szeń pomaga przeciwdziałać
zmęczeniu, wspomaga pamięć oraz naturalne siły obronne organizmu. Bogaty zestaw witamin, minerałów oraz przeciwutleniaczy, który
pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu na te składniki i przyczynia się do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Przeciwutleniacze
takie jak witamina C, E oraz selen pomagają chronić komórki organizmu przed działaniem utleniającym. Magnez, kwas pantotenowy,
witaminy B6, B12 oraz niacyna przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witaminy C i D wspomagają prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina A oraz cynk pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Sposób użycia:

Dorośli 1 tabletka dziennie, najlepiej rano, w czasie posiłku. Przyjmowanie tabletek wieczorem może powodować bezsenność.

Składniki:

wodorotlenek magnezu, wyciag z żeń-szenia, L-askorbinian sodu, substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana), lecytyna (sojowa), fumaran żelaza (II), maltodekstryna, substancje glazurujące (sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, hydroksypropylometyloceluloza, szelak, wosk carnauba), skrobia kukurydziana, octan DL-alfa-tokoferylu, amid
kwasu nikotynowego, tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), siarczan miedzi (II), barwniki (tlenki
żelaza i wodorotlenki żelaza), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, aromat, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.
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1 tabletka zawiera: standaryzowany wyciąg z żeńszenia GGE (Panax ginseng C. A. Meyer) zawierający 8% ginsenozydów 100mg,
lecytyna 50mg, witamina A 400mcg (50%)*, witamina D 10mcg (200%)*, witamina E 12mg (100%)*, witamina C 80mg (100%)*, tiamina
(witamina B1) 1,1mg (100%)*, ryboflawina (Witamina B2) 1,4mg (100%)*, niacyna 16mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, kwas
foliowy 200mcg (100%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*, biotyna 50mcg (100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, magnez 225mg
(60%)*, żelazo 14mg (100%)*, cynk 10mg (100%)*, miedź 1mg (100%)*, selen 55mcg (100%), jod 150mcg (100%)*.

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Przeciwwskazania:

W przypadku hiperwitaminozy A i żelazicy. Preparat nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników
produktu. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

DERMIKA KREM NAWILŻAJĄCY -50 ML 

Wskazania:

Nawilżenie suchej skóry.

Właściwości:

Skóra pozbawiona naturalnej osłony narażona jest na odwodnienie, utratę elastyczności oraz przedwsteczne pojawienie się zmarszczek.
Aby zatrzymać niekorzystne procesy, Dermica stworzyła formułę zawierającą analog witaminy D, wapń, selen oraz kompleks H2O+, by
zatrzymać wodę w skórze, wzmocnić jej barierę i przywrócić doskonały wygląd.

Sposób użycia:

Nanieś krem na twarz, dobrze wsmaruj w skórę i pozostaw do całkowitego wchłonięcia.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

