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DexSil Original, płyn 500 ml
 

cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Producent EYTELIA

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Suplement diety DexSil® Original w płynie do picia

Opracowany przez laboratorium Eytelia jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie na wysoce skuteczne produkty na bazie
krzemu.

Celem jest poprawa kondycji skóry, włosów i paznokci, a także poprawy:

mobilności stawów
wzmocnienie mięśni.

Płynny suplement DexSil® Original zawiera najlepszą biodostępną formę krzemu, dzięki któremu można osiągnąć rekomendowany
dzienny poziom spożycia
krzemu w celu wsparcia odbudowy tkanki łącznej.

Konsumenci mogą mieć dzięki temu pewność, że produkt pochodzi z miejsca podlegającego regularnej kontroli, jest poddawany
analizom antydopingowym, próbki każdej wprowadzanej do obrotu partii są skrupulatnie pobierane i przechowywane, a każdy
certyfikowany produkt jest monitorowany w celu zapewnienia ciągłej zgodności z przepisami antydopingowymi.

Wspiera naturalne siły witalne dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych:

aktywnych składników.
poprawia piękno skóry, włosów i paznokci
poprawia komfort oraz mobilność osób cierpiących
na bóle stawów, wspiera system motoryczny
zwiększa elastyczność ścięgien
wzmacnia układ mięśniowo-szkieletowy
korzystnie wpływa na gęstość kości
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przygotowuje mięśnie do wysiłku i wspiera ich pracę
stymuluje syntezę włókien elastyny, kolagenu i keratyny

Sposób użycia:

Wstrząsnąć przed użyciem. Przyjmować rano na pusty żołądek. Zażywać 45 ml dziennie przez pierwszy tydzień oraz 15 ml dziennie
przez kolejne 3 miesiące. W razie potrzeby kontynuować dawkę 15 ml dziennie.

Certyfikat Sport Protect

EYTELIA przeprowadziła badania testowe pozwalające stwierdzić wysoką skuteczność suplementu diety.
U osób badanych wystąpiła poprawa kondycji skóry, włosów i paznokci oraz poprawa mobilności stawów.

Podmiot odpowiedzialny:

Prospector Beauty Group Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 7
43-190 Mikołów

Dodatkowe informacje:

Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.
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