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PERFECT SKIN HYDRO-COMPLEX KAPS.*30 BLISTRY
/OLIMP
 

cena: 29,23 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Perfect skin hydro-complex™ to stworzona w oparciu o badania naukowe kompozycja uzupełniająca codzienną dietę w szczególnie
aktywne substancje wpływające na funkcjonowanie oraz wygląd skóry. Suplement diety oparty został o dwa unikalne zestawy
składników: Hydro-flex skin complex oraz Antioxidant formula wpływające pozytywnie na stan i atrakcyjność skóry.

Hydro-flex skin complex zawiera kolagen, najpowszechniej występujące białko w całym organizmie. Stanowi ono blisko 70% wszystkich
protein budujących organizm, dlatego tak ważna jest jego odpowiednia ilość. Włókna kolagenu spajają skórę, nadając jej odpowiednią
strukturę i elastyczność. Jego uzupełnianie jest niezwykle istotne, ponieważ organizm wraz z wiekiem wytwarza go coraz mniej,
powstają zmarszczki, a skóra wiotczeje i robi się cieńsza.
Hydro-flex skin complex to formuła nawilżająca oparta o wysoką ilość ekskluzywnego kwasu hialuronowego – biopolimeru wiążącego
wodę w skórze właściwej. Jedna cząsteczka tej substancji potrafi zaabsorbować aż 250 cząsteczek wody, przybierając formę gęstego
żelu. Kwas hialuronowy sprawia, że skóra staje się jędrna, intensywnie nawodniona i gładka. Zawarta w preparacie naturalna krzemionka
rozpuszcza się w macierzy zewnątrzkomórkowej skóry właściwej i wiąże w niej dodatkowe ilości wody. Dobrze nawilżone i odżywione
głębokie warstwy skóry zapewniają sprawne funkcjonowanie naskórka, czego efektem jest piękny, jędrny i zdrowy wygląd.
Hydro-flex skin complex zawiera również biotynę, niezwykle istotną witaminę dla funkcjonowania naszej skóry, wspomagającą działanie
ważnych dla jej wyglądu i odżywienia enzymów.

Sposób użycia:

Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka dziennie pomiędzy posiłkami.<br />

Składniki:

kolagen (hydrolizat żelatyny), ekstrakt zielonej herbaty (98% polifenoli, 80% katechin, 55% EGCG), ekstrakt z pestek winogron, składniki
mineralne (chelaty aminokwasowe cynku Albion®, chelat aminokwasowy manganu Albion®, chelat aminokwasowy miedzi Albion®,
chelat aminokwasowy selenu Albion®), witaminy (kwas l-askorbinowy – wit.C PureWay-C®, octan dl-?-tokoferylu – wit.E, D-biotyna),
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hialuronian sodu, krzemionka koloidalna, beta-karoten, likopen, L-cystyna, bioflawonoidy cytrusowe, celuloza mikrokrystaliczna -
substancja wypełniająca, stearynian magnezu - substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwniki: E171,
E104, E110)
</html>

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