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NOBLE HEALTH COLLAGEN CLASS A, 90 TABLETEK
 

cena: 45,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 90 sztuk

Postać tabletki

Producent Noble Health

Wysyłka do 24 godzin

Opis produktu
 

Zadbaj o swój wygląd z kolagenem w tabletkach CLASS A COLLAGEN!

* Kolagen klasy A z ryb morskich. Witamina C – wspierają prawidłową produkcję kolagenu w celu poprawnego funkcjonowania skóry,
zapewniając jej m.in. zdrowy wygląd.

* Proantocyjanidyny z pestek winogron – wspomagają ogólny stan zdrowia i wygląd skóry.

* Witamina C i E – współdziałają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

* Cynk – pomaga w prawidłowej syntezie białka, korzystnie wpływa na zdrowie włosów, skóry i paznokci.

* Biotyna, selen i cynk – pomagają zachować zdrowe i lśniące włosy.

Składniki produktu Class A Collagen to:
substancja przeciwzbrylająca – celuloza mikrokrystaliczna, kolagen ze skór ryb morskich, sproszkowane białko z nasion soi, skrobia
ziemniaczana, kwas L-askorbinowy (witamina C), mieszanka mineralna: tlenek cynku (cynk), selenian VI sodu (selen); ekstrakt z pestek
winogron (Vitis vinifera L.), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwas hialuronowy, substancja
wypełniająca – hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), d-
biotyna (biotyna).

Sposób użycia:

Należy stosować 2 tabletki dwa razy dziennie – 2 rano i 2 wieczorem. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Spożywanie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia korzystny efekt dla
zdrowia.
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Kategoria:
suplement diety

Podmiot odpowiedzialny:
Noble Health Sp. z o.o.
ul. Franciszka Legackiego 7
26-600 Radom

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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