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Gelacet Plus prosz.dorozpuszcz. 21sasz.
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 21 sasz.

Producent ALMIRALL HERMAL GMBH

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Gelacet Plus, proszek do rozpuszczania, saszetki, 21 szt.

Opis
GELACET plus - suplement diety zawierający w swoim składzie hydrolizat kolagenu i biotyny oraz witaminy A, C, E oraz cynk i selen.
Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

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

Składniki 1 saszetka % RWS*
Hydrolizat kolagenu zawierający następujące aminokwasy: 4,98 g ---
Glicyna 1,05 g ---
Prolina 0,64 g ---
Hydroksyprolina 0,61 g ---
Kwas glutaminowy 0,51 g ---
Alanina 0,44 g ---
Arginina 0,36 g ---
Kwas asparaginowy 0,3 g ---
Lizyna 0,17 g ---
Seryna 0,15 g ---
Leucyna 0,13 g ---
Walina 0,12 g ---
Fenyloalanina 0,11 g ---
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 Treonina 0,1 g ---
Witamina C 80 mg 100%
Cynk 10 mg 100%
Witamina E (ekwiwalent alfa tokoferolu) 12 mg 100%
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 800 µg 100%
Selen 137,5 µg 250%
Biotyna 138 µg 276%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Zawiera substancję słodzącą.

Zawiera źródło fenyloalaniny.

Masa netto
119,7 g

Właściwości składników
Witamina C i witamina E wpływają na ochronę komórek skóry przed działaniem stresu oksydacyjnego.

Witamina C wspiera produkcję kolagenu.

Witamina A wspomaga zachować zdrową skórę oraz wspomaga procesy odnowy komórek w tym naskórka.

Biotyna wspomaga włosy i skórę.

Selen i cynk wspomagają prawidłową kondycję włosów i paznokci.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 saszetka dziennie.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w około 150 ml niegazowanej wody, następnie wymieszać i wypić.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od wilgoci i światła.

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
ALMIRALL HERMAL GmbH
Scholtzstrasse 3
Reinbek Niemcy

Dystrybutor
ALMIRALL HERMAL
Pileckiego 63
Warszawa
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