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Olimp Perfect Skin Hydro-Complex kaps. 30k
 

Cena: 22,90 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

O produkcie
Perfect skin hydro-complex® to kompozycja aktywnych składników zestawionych w dwie formuły: Hydro-flex skin complex oraz
Antioxidant perfect skin formula
Skóra – to najbardziej rozległy narząd naszego organizmu. To nasza pierwsza linia obrony przed wirusami, bakteriami i szkodliwym
promieniowaniem. To nie tylko warstwa izolacyjna, regulująca temperaturę naszego organizmu, ale również istotny narząd zmysłu oraz
miejsce wytwarzania witaminy D. Skóra zbudowana jest z dwóch podstawowych warstw – naskórka i skóry właściwej.

Czynniki takie jak: promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenie środowiska i zła dieta sprzyjają powstawaniu w skórze wolnych
rodników, które powodują niekorzystne zmiany - niszczą cząsteczki kolagenu, skóra staje się słabiej nawilżona i wiotczeje, pojawiają się
zmarszczki. Dlatego tak ważne jest nasze pożywienie a w szczególności zawarte w nim składniki, które w odpowiednich ilościach
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie skóry.

Perfect skin hydro-complex® zawiera substancje w dwóch naukowo opracowanych formułach:
Hydro-flex skin complex:

Kolagen jest źródłem peptydów, wolnych aminokwasów, które stanowią fundamentalne składniki tkanki łącznej, jak również skóry,
paznokci i włosów
Kwas hialuronowy składnik strukturalny tkanki łącznej, budujący macierz zewnątrzkomórkową skóry właściwej, posiadający właściwości
wiązania wody.
Zawarta w preparacie krzemionka rozpuszcza się w macierzy zewnątrzkomórkowej skóry właściwej i wiąże w niej dodatkowe ilości
wody.
Biotyna pomaga zachować zdrową skórę oraz uczestniczy w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

Antioxidant perfect skin formula:
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 Silnie skoncentrowany ekstrakt z pestek winogron zawierający dużą ilość proantocyjanidyn (OPC) oraz ekstrakt zielonej herbaty o
wysokiej zawartości katechin (EGCG) to para roślinnych antyoksydantów, neutralizujących powstające w skórze wolne rodniki.
PureWay-C® - opatentowany kompleks witaminy C i bioflawonoidów cytrusowych. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Cynk, miedź i mangan, zawarte w preparacie w formie wysoko przyswajalnych chelatów aminokwasowych, a także selen pomagają w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Cynk dodatkowo bierze udział w procesie podziału komórek oraz pomaga zachować
zdrową skórę. Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji
skóry.

Barwniki karotenoidowe – beta karoten i likopen, to naturalne pigmenty występujące u roślin i zwierząt. Ponadto beta karoten po
przemianie do witaminy A odgrywa ważną rolę w procesie specjalizacji komórek.

Informacja żywieniowa 1 kapsułka
Hydro-flex skin complex:
Kolagen 300 mg
Kwas hialuronowy 25 mg
Krzemionka 10 mg
Biotyna 25 μg (50%*)
Antioxidant perfect skin formula:
Ekstrakt z pestek winogron 50 mg
w tym: 95% proantocyjanidyn 47,5 mg
Ekstrakt zielonej herbaty 50 mg
w tym: 98% polifenoli, 80% katechin, 55% EGCG
Opatentowany kompleks witaminy C i bioflawonoidów cytrusowych PureWay-C® 44,5 mg
w tym: Witamina C 40 mg (50%*)
Witamina E 6 mg (50%*)
Cynk 7,5 mg (75%*)
Miedź 500 μg (50%*)
Mangan 1 mg (50%*)
Selen 27,5 μg (50%*)
Cystyna 10 mg
Beta-karoten 1 mg
Likopen 1 mg

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: kolagen (hydrolizat żelatyny), ekstrakt zielonej herbaty, ekstrakt z pestek winogron, składniki mineralne: diglicynian cynku
(chelat aminokwasowy cynku Albion®), diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion®), diglicynian miedzi (chelat
aminokwasowy miedzi Albion®), selenian (IV) sodu), witaminy (kwas L-askorbinowy – wit.C PureWay-C®, octan DL-α-tokoferylu – wit.E,
D-biotyna), hialuronian sodu, krzemionka koloidalna, beta-karoten, likopen, cystyna, bioflawonoidy cytrusowe, celuloza mikrokrystaliczna
- substancja wypełniająca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171)

Preparat przeznaczony: w szczególności dla kobiet, jako środek poprawiający wygląd skóry.

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

PRODUCENT:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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