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Beautyllagen, Bmpharma, 30 saszetek
 

cena: 122,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent Pharmaverum s.c.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Beautyllagen jest unikatowym nutrikosmetykiem z kolagenem, najczystszym związkiem siarki na świecie , witaminą C, kwasem
hialuronowym i biotyną, skomponowany ze składników najwyższej jakości. 

Kolagen to fundament w pielęgnacji skóry. To dzięki niemu skóra wciąż jest jędrna i napięta. Z upływem czasu ilość kolagenu znacząco
spada, a więc pojawiają się pierwsze oznaki starzenia. Dlatego tak ważne jest dostarczanie kolagenu, najlepiej w połączeniu z witaminą
C i , które współdziałają w tworzeniu nowych tkanek, a także pobudzają tworzenie kolagenu.

Przeznaczenie: 

włosy skóra paznokcie
jędrna skóra
prawidłowe działanie kości, tkanki łącznej oraz chrząstek stawowych

Beautyllagen to produkt dedykowany osobom, które chcą zadbać o swoją skórę, włosy i paznokcie, a przy tym wspomóc swoją
odporność oraz mobilność i elastyczność stawów.

Jedna z najwyższych porcji kolagenu rybiego na rynku z kompleksem , którego działanie poparte jest licznymi badaniami klinicznymi.
Wyjątkowy kompleks składników aktywnych w rewolucyjnej formie proszku o smacznym pomarańczowym smaku.

Dostarcza składniki o kluczowym znaczeniu dla zdrowia i urody:  

Kolagen to białko, które jest podstawowym budulcem skóry właściwej. Stanowi jeden z najważniejszych składników organizmu
odpowiadających za gęstość, jędrność, elastyczność skóry, a także prawidłowe działanie chrząstki stawowej i tkanki łącznej.

Siarka organiczna to naturalny związek siarki, uznawany za cenne wzbogacenie codziennej diety. jest marką zastrzeżoną przez
Bergstrom® Nutrition, a jego działanie potwierdzone jest licznymi badaniami klinicznymi, które potwierdzają jego wpływ na poprawę
stanu skóry, włosów i paznokci. wpływa również korzystnie na układ odpornościowy oraz poprawia funkcjonowanie tkanki łącznej.

Kwas hialuronowy to substancja naturalnie występująca w organizmie człowieka, a jego niedobór przyspiesza proces starzenia . Jest
uznawany za jeden z najlepszych dostępnych środków zapewniających właściwe nawilżenie skóry.

Witamina C jest odpowiedzialna za wsparcie prawidłowej produkcji kolagenu
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Przechowywanie: 
Temp. 15-25 C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią

Podmiot odpowiedzialny: 

Pharmaverum s.c.
90-135 Łódź ul. Narutowicza 40/1
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