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MERZ SPEZIAL drażetki 60szt
 

Cena: 51,90 zł

Opis słownikowy

Producent MERZ

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Producent:

MERZ

Postać leku:

Drażetki

Opakowanie:

60 drażetek

Skład:

Sacharoza, talk, laktoza, witamina C, celuloza mikrokrystaliczna, proszek białka sojowego, E171, amid kwasu nikotynowego, guma
arabska, witamina E, tlenek magnezu, szelak, kwas pantotenowy, fumaran żelaza (II), tlenek cynku, stearynian magnezu, witamina B6,
syrop glukozowy, witamina B2, witamina B1, krzemionka koloidalna, polisorbat 80, poliwinylopirolidon, witamina A, folacyna, wosk
pszczeli, wosk carnauba, E172, E132, biotyna, witamina B12

Działanie:

Preparat zawiera zestaw starannie dobranych witamin, minerałow oraz aminokwasów poprawiających kondycję skóry, włosów oraz
paznokci. Polecany kobietom chcącym poprawić swoją urodę oraz utrzymać młody wygląd. W efekcie systematycznego stosowania
zachowana jest: :
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Promienna skóra o zdrowym wyglądzie: Kompleks witamin z grupy B oraz cynk zawarte w Merz Spezial Dragees odżywiają
skórę i chronią ją przed uszkodzeniami. Pomagają w utrzymaniu elastycznej, gładkiej skóry o świeżym wyglądzie. Witamina C i E
przeciwdziałają wolnym rodnikom, a tym samym opóźniają jej proces starzenia. Nikotynamid zapobiega szorstkości skóry.
Gęste, lśniące włosy: Kwas foliowy, niacyna, witaminy B1 i B12 wzmacniają strukturę włosów oraz sprawiają, że włosy staja się
mocniejsze i bardziej elastyczne. Na prawidłowy przebieg procesu tworzenia się włosa w cebulce mają wpływ aminokwasy,
cysteina i metionina, witaminy B12 i B2, biotyna oraz kwas pantotenowy.
Piękne, mocne paznokcie: W Merz Spezial Dragees dla prawidłowej budowy paznokci, szczególnie istotne są: żelazo, kwas
pantotenowy oraz aminokwasy zawierające siarkę, wchodzące w skład białka soi. Cynk potrzebny jest do prawidłowego
przebiegu syntezy białek i powoduje, że paznokcie nie kruszą się i nie rozdwajają.

Wskazania:

Zalecany w celu poprawy wyglądu skóry, włosów i paznokci.

Dawkowanie:

Doustnie: 1 drażetka 2 razy dziennie.
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