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LipidCell 60 kapsułek
 

cena: 67,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 kapsułek

Producent Bio Medical Pharma

Substancja
czynna

Olej z nasion pszenicy, Skwalen, Witamina A,
Witamina E (Tokoferol)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

LipidCell to nowoczesny nutrikosmetyk z lipidami oraz z witaminami A i E na piękną, promienną i zdrową cerę , który pomaga dotrzeć
substancjom aktywnym do najgłębszych warstw skóry i tkanki podskórnej.

Kompleksowe działanie suplementu diety opiera się na unikalnej kombinacji 4 składników aktywnych:

- Ceramosides to najlepsze źródło fitoceramidów dla skóry, mogą być pomocne w przywróceniu optymalnego funkcjonowania naturalnej
bariery ochronnej skóry oraz odpowiedniego nawilżenia skóry,

- Skwalen jest składnikiem płaszcza lipidowego skóry, pełni rolę naturalnego emolienta. Wykazuje działanie antybakteryjne i
antygrzybiczne, a także wspiera organizm w walce z wolnymi rodnikami,

- Witamina A wpływa na prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych i skóry, poprawia pracę układu odpornościowego,

- Witamina E jest silnym antyutleniaczem, pomaga zwalczać wolne rodniki, chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem
oksydacyjnym.

Sposób użycia:

Spożywać 2 kapsułki dziennie.

Skład preparatu

Składniki preparatu LipidCell: Skwalen z oleju z wątroby rekina – 500 mg , Ceramosides Oil Neutra – olej z nasion pszenicy ( Triticum
Vulgare) – 35 mg zawierający kompleks polarnych lipidów min 15% glikosfingolipidów (ceramidy) i 15 % digalaktosylo diglicerydów ,
Witamina E – 12 mg, Witamina A – 400mcg

Aktywne składniki w dziennej porcji: 2 kapsułki zawierają: skwalen 1000mg, olej z nasion pszenicy (Triticum Vulgare) 70mg (w tym:
Glikosfingolipidy 10.5mg, Digalaktosylodiglicerydy 10.5mg), witamina E 24mg (200%)*, witamina A 800mcg (100%)*
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Dystrybutor w Polsce:

Bio Medical Pharma sp. z o.o.
al. T. Kościuszki 59/61 lok.110b
90-514 Łódź

Dodatkowe informacje:

Preparaty marki Bio Medical Pharmas charakteryzują się naturalnym pochodzeniem o potwierdzonej naukowo skuteczności. Flagowe
produkty marki to LipidCell, Licur 7000, Licur MAX, KeratinCaps, NeuraCaps i inne. Firma stale pracuje nad wprowadzaniem kolejnych,
nowoczesnych nutrikosmetyków oraz suplementów diety opartych o naturalne składniki, które przyczyniają się do poprawy jakości
życia, wyglądu skóry oraz wyrównaniu niedoborów kluczowych składników odżywczych organizmu. Zapraszamy do zapoznania się z
pełną gamą preparatów. Jako autoryzowany sprzedawca gwarantujemy najwyższą jakość obsługi w tym gwarancję pochodzenia i
legalizacji preparatów oferowanych Państwu. Wybierz zdrowe życie z nami!

Sprawdź także inne preparaty zawierajace witaminę E

 Witamina A Tabletki | Witamina A Kapsułki | Witamina A Krople 

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę A

Witamina A krople | Witamina A tabletki | Witamina A kapsułki | Witamina A syrop
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