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Doppelherz System Kolagen Beauty - kolagen do picia 30 szt.
 

cena: 125,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie ampułki, 30 sztuk

Postać kolagen w płynie

Producent Queisser Pharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Kolagen do picia Doppelherz

Co wyróżnia preparat Doppelherz System Kolagen Beauty spośród innych preparatów z Kolagenem?

Jedna ampułka zawiera 2,5 g bioaktywnych peptydów kolagenowych VERISOL®
Działanie bioaktywnych peptydów kolagenowych VERISOL® potwierdzone badaniami naukowymi
Zawiera starannie dobrane składniki, które pomagają zadbać o naturalne piękno skóry od wewnątrz
Nie zawiera glutenu oraz laktozy

Zastosowanie

Z wiekiem skóra staje się coraz cieńsza i mniej jędrna. Spowodowane jest to, między innymi, zmniejszającą się ilością kolagenu w skórze
i utratą elastyczności. Nie pozwól skórze stracić naturalnego piękna i zadbaj o jej zdrowy wygląd.

Doppelherz system KOLLAGEN BEAUTY powstał z myślą o aktywnych kobietach. Bogata formuła produktu o owocowym smaku liczi i
melona została opracowana w poręcznych, pojedynczych ampułkach gotowych od razu do picia (bez potrzeby rozcieńczania w innych
płynach).

Sposób użycia:

Zawartość 1 ampułki z płynem (25 ml) spożyć raz dziennie. Przed użyciem wstrząsnąć. Produkt gotowy do spożycia bezpośrednio z
ampułki bez konieczności rozcieńczania w innych płynach.

Składniki:
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woda, sok z gruszki, kolagen VERISOL (peptydy kolagenowe), kwas: kwas cytrynowy, ekstrakt z jagód Acai, kwas L-askorbinowy, L-
askorbinian sodu, aromat, substancja zagęszczająca guma ksantanowa, substancja konserwująca: benzoesan sodu, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, cytrynian cynku, substancja słodząca: cyklaminian sodu, octan DL-alfa tokoferylu, substancja słodząca:
sukraloza, substancja słodząca: sacharynian sodu, glukonian miedzi (II), beta-karoten, D-biotyna.

Doppelherz system KOLLAGEN BEAUTY zawiera kolagen VERISOL® oraz starannie dobrane składniki, które pomagają zadbać o
naturalne piękno skóry od wewnątrz:

Witamina C wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewniania prawidłowej kondycji skóry. Ponadto pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym.

Witamina A, biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę.

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i prawidłowego stanu tkanek łącznych.

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Dodatkowo preparat zawiera ekstrakt z jagód Acai.

W celu osiągnięcia właściwego efektu zalecane jest systematyczne przyjmowanie preparatu przez co najmniej 3 miesiące.

Informacje dodatkowe:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma
zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze
poniżej 25°C. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Podmiot odpowiedzialny:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

Producent:
Queisser Pharma
Schleswiger Str. 74
Flensburg
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