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Doppelherz system KOLLAGEN BEAUTY płyn 30a
 

Cena: 132,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 30 amp.a 25ml

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz system Kolagen Beauty, płyn, 25 ml, ampułki, 30 szt.

Opis
Doppelherz system Kollagen Beauty - suplement diety zawierający w swoim składzie kolagen Verisol, oraz witaminy i minerały. Produkt
przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
woda, sok z gruszki, kolagen VERISOL (peptydy kolagenowe), kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt z jagód Acai, kwas L-askorbinowy, L-
askorbinian sodu, aromat, substancja zagęszczająca guma ksantanowa, substancja konserwująca: benzoesan sodu, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, cytrynian cynku, substancja słodząca: cyklaminian sodu, octan DL-alfa tokoferylu, substancja słodząca:
sukraloza, substancja słodząca: sacharynian sodu, glukonian miedzi (II), beta-karoten, D-biotyna.

Składniki 1 ampułka/ % RWS*
Kolagen VERISOL 2,5 g/ ---
Ekstrakt z jagód Acai 100 mg/---
Witamina C 80 mg/ 100%
Cynk 5 mg/ 50%
Witamina E 3 mg/ 25%
Miedź 0,15 mg/ 15%
Witamina A 160 µg/ 20%
Biotyna 150 µg/ 300%
*% RWS -Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt bezglutenowy.

Produkt bez laktozy.
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Właściwości składników
Witamina C wspiera produkcję kolagenu, wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina A, biotyna i cynk wspierają zachować zdrową skórę.

Miedź wspomaga utrzymać prawidłową pigmentację skóry.

Witamina E wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 ampułka dziennie. Przed użyciem wstrząsnąć.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

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

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg
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