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WŁOSY SKÓRA PAZNOKCIE - MULTIWITAMINA 500 ML
 

cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Producent yango

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Formuła WŁOSY·SKÓRA·PAZNOKCIE to wyjątkowe połączenie kolagenu, witamin, minerałów, pierwiastków, mikroelementów i
składników roślinnych. Dzięki
niemu zyskasz nową jakość życia!

* Poprawia elastyczność i jędrność skóry,
* Zwiększa grubość i objętość włosów,
* Wzmacnia i wygładza płytkę paznokci,
* 33 dni suplementacji,
* Wzmacnia odporność,
* Uzupełnia dietę w kilkadziesiąt substancji odżywczych.

Składnik aktywny 15 ml - dawka dzienna % ZDS
Witamina A 800 ug 100%
Witamina C 120 mg 200%
Witamina D3 5 ug 100%
Witamina E 12 mg 120%
Witamina B1 5 mg 357%
Witamina B2 5 mg 312%
Witamina B3 16 mg 89%
Witamina B6 5 mg 250%
Witamina B9 400 ug 200%
Witamina B12 20 ug 2000%
Witamina B7 5000 ug 3333%
Witamina B5 20 mg 333%
Wapń 13 mg 2%
Magnez 3 mg 1%
Cynk 3,25 mg 22%
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Miedź 500 ug 50%
Cholina 6 mg -
MSM 500 mg -
Hydrolizat Kolagenu 1000 mg -
Zielona herbata 15 mg -
Kwas hialuronowy 5 mg -
Aloes 25 mg -
Sprosz. pestki winogron 5 mg -
PABA 3 mg -
Skrzyp polny 100 mg -
Krzem 7 mg -
Koenzym Q10 5 mg -
ZDS - zalecane dzienne spożycie

Sposób użycia:

15 ml codziennie rano, wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia.

Produkt wolny od GMO, glutenu, soi, jajek, orzechów i laktozy.

Składniki:

woda wielokrotnie filtrowana; mieszanka naturalnych soków owocowych z koncentratów (pomarańcza, jabłko,mandarynka, guawa,
papaja, limonka, mango, ananas, winogrono); substancje słodzące (fruktoza); hydrolizat kolagenu (zawiera aminokwasy: l-glicyna, l-
prolina, l-alanina, l-hydroksyprolina, kwas l-glutaminowy, l-arginina, kwas l-asparaginowy, l-seryna, l-lizyna, l-leucyna, l-walina, l-treonina, l-
fenyloalanina, l-izoleucyna, l-hydroksylizyna, l-metionina, l-histydyna, l-tyrozyna, l-
cysteina); metylosulfonylometan; naturalne aromaty (pomarańczowy i truskawkowy); glukonian wapnia; kwas l-askorbinowy; substancje
konserwujące (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy); glukonian magnezu; glukonian cynku; octan dl-alfa-tokoferylu; kwas pantotenowy;
substancje konserwująca (sorbinian potasu, benzoesan sodu); niacyna; dwutlenek krzemu; naturalne aromaty(pomarańczowy,
truskawkowy); l-dwuwinian choliny; koenzym Q10 (ubichinon); biotyna; chlorowodorek pirydoksyny; ryboflawina; chlorowodorek tiaminy;
kwas aminobenzoesowy (PABA); palmitynian terinylu, cholekalcyferol; glukonian miedziowy; emulgator (guma ksantanowa); hialuronian
sodu; substancja słodząca (glikozydy stewiolowe); sproszkowany aloes; sproszkowana zielona herbata; sproszkowane pestki winogron;
skrzyp polny; beta karoten; naturalny aromat (wanilia); kwas foliowy; cyjanokobalamina.

Kategoria produktu:

Suplement diety

Podmiot odpowiedzialny:

YANGO Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14
02-681 Warszawa
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