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NuSkin Beauty Focus Collagen, saszetki
 

cena: 369,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria kosmetyk

Producent NuSkin

Wysyłka 5-7 dni

Opis produktu
 

Beauty Focus Collagen+

Rozpocznij swoją podróż do promiennej skóry!

Beauty Focus Collagen+ to innowacyjny suplement wspomagający urodę, który zawiera unikalną mieszankę hydrolizatu kolagenu,
wyciągu z oleju pszenicznego i luteiny. W połączeniu składniki te, jak udowodniono w badaniach klinicznych, wykazują wiele korzyści
przeciwstarzeniowych. Nauka o pięknie skondensowana w łatwym do przyjmowania suplemencie! Chcesz uzyskać promienną, młodo
wyglądającą skórę dzięki napojowi?

Składniki:

Hydrolizat kolagenu: Nu Skin Collagen jest poddawany szczegółowej kontroli przez naszego dostawcę podczas hydrolizy w celu
uzyskania odpowiedniego profilu peptydowego kolagenu lub peptydowego „odcisku palca”, dzięki któremu jest zoptymalizowany pod
kątem urody, czego dowodem są pozytywny wpływ i widoczna poprawa wyglądu skóry.

Wyciąg z oleju pszenicznego: Wyciąg z zapasów składników odżywczych znajdujących się w pszenicy, starożytnym zbożu o
kluczowym znaczeniu dla historii ludzkości. Wyciąg z oleju pszenicznego jest roślinnym źródłem ceramidów, klasy lipidów znanych ze
swojego pozytywnego wpływu na piękną skórę.

Luteina: Luteina jest pozyskiwana z kwiatów nagietka, o pomarańczowych płatkach – kolor słońca, który odzwierciedla odcień Beauty
Focus Collagen+
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Hydrolizat kolagenu 2,500 mg/saszetka, wzmacniacz smaku: kwas cytrynowy, aromat naturalny, luteina 5 mg/saszetka, wyciąg z oleju
pszenicznego (Triticum aestivum L.) (gluten) 70 mg/saszetka, substancja słodząca: Glikozydy stewiolowe ze stewii, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: karoteny.

Porady dotyczące alergii: Alergeny, patrz składniki pogrubioną czcionką. Może zawierać ryby, mleko, soję, seler, gorczycę oraz
dwutlenek siarki i siarczyny.

Ilość na porcję w 1 saszetce:

Hydrolizat kolagenu: 2500 mg

Wyciąg z oleju pszenicznego (zawierający ceramidy): 70 mg
Luteina (z wyciągu z kwiatów nagietka): 5 mg

Waga netto:

97 g / opakowanie

Opakowanie:

30 saszetek

 Dlaczego ten produkt Cię zachwyci?

Pomaga utrzymać elastyczność skóry
Pozytywnie wpływa na rozświetlenie skóry
Pomaga utrzymać prawidłową strukturę skóry
Niweluje o 17% zmarszczki pod oczami po 8 tygodniach - 1
Udowodniono klinicznie, że przyczynia się do zwiększenia korzyści płynących z zastosowania systemu do pielęgnacji skóry
LumiSpa (promienność, tekstura i ogólny wygląd skóry)- 2

Beauty Focus Collagen+ zawiera bioaktywne peptydy kolagenowe uzyskane poprzez hydrolizę enzymatyczną – pochodzenie wołowe –
wielkość cząsteczki 2kDa – najlepsze możliwe wchłanianie – profil peptydów jest zoptymalizowany pod kątem urody i ma doskonale
utrzymany profil rozkładu masy cząsteczkowej.

1. Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. (2014). Skin Pharmacol Physiol. Trwające 8 tygodni badanie kliniczne z
udziałem 114 kobiet w wieku 45–65 lat, którym podano 2,5 g peptydu kolagenowego lub placebo – n=57 dla każdej grupy.

2. Hester N, Wood S, Gray R, Kern D, O’Donnell R, Draelos Z, (2021). JOJ Dermatology & Cosmetics. Suplement diety będący mieszanką peptydów
kolagenowych, luteiny i ekstraktu z lipidów pszenicy poprawia atrybuty skóry. Randomizowane, badanie z kontrolą placebo z udziałem 60 kobiet i
mężczyzn w wieku 40–60 lat, mające na celu określenie wpływu 120-dniowej suplementacji unikalnym suplementem zawierającym peptydy
kolagenowe, luteinę i ekstrakt z lipidów pszenicy na wygląd i atrybuty skóry. Suplement n=40, placebo n=20. Dodatkowym celem badania było
określenie, czy stosowanie urządzenia do oczyszczania twarzy wraz z suplementem przyniosło komplementarne korzyści dla wyglądu skóry.

Producent: 

NuSkin USA
Corporate Office
75 West Center
Provo, UT 84601
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