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Silica tabletki x 100 szt. NATURELL
 

Cena: 25,82 zł

Opis słownikowy

Producent NATURELL

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Postać

tabletki

Opakowanie

100 tabl.

Działanie

Wyjątkowa kompozycja związków mineralnych, witamin i ziół będących podstawą dla wzrostu, życia i regeneracji komórek. Preparat
zawiera odpowiednią ilość wapnia, żelaza i krzemu składników poprawiających kondycję i proces odnowy skóry, wzmacniających
paznokcie oraz zapobiegających ich łamliwości. Szczególnie, dzięki obecności krzemu, który zapewnia odpowiednią wilgotność w
obrębie tkanki łącznej, skóra staje się gładka, elastyczna i bardziej odporna na zmarszczki.

Jego działanie skutecznie wspomaga kwas aminobenzoesowy, który nie tylko niweluje oznaki przedwczesnego starzenia się, ale także
koryguje niedobory barwnika we włosach i skórze, zapobiegając siwieniu i pojawianiu się plam skórnych. Naturell Silica to także unikalne
źródło biotyny, witaminy będącej składnikiem enzymów uczestniczących w metabolizmie tłuszczów. Od lat już wiadomo, że przyczyną
zmian skórnych i utraty włosów są zaburzenia w przemianach kwasów tłuszczowych na tle niedoboru biotyny. Witamina ta szczególnie
zapobiega łuszczeniu się skóry, a także powstawaniu wyprysków i stanów zapalnych.

Skład preparatu został wzbogacony w niezbędne aminokwasy takie jak lizynę która będąc składnikiem kolagenu zapewnia właściwe
napięcie i młody wygląd skóry, oraz metioninę - źródło siarki, dzięki której włosy uzyskują blask i ochronę przed wilgocią. Działanie
metioniny wspomaga dodatkowo kwas pantotenowy, który także skutecznie zapobiega siwieniu włosów oraz powstawaniu zmian
skórnych.
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W celu zwiększenia skuteczności działania preparatu, jego skład uzupełniono dodatkiem ziół o szczególnych właściwościach
prozdrowotnych. Obecność skrzypu polnego pomaga skórze i naczyniom krwionośnym zachować elastyczność i sprężystość, a dodatek
pokrzywy zwyczajnej, będącej bogatym źródłem antyutleniaczy i substancji odżywczych powstrzymuje przedwczesny proces starzenia
komórek oraz zapewnia im długie i efektywne życie.

Wskazania

Preparat wzmacniający włosy i paznokcie oraz poprawiający wygląd skóry.

Sposób użycia

Doustnie. 1 tabletka dziennie.

Skład 

Substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza mikrokrystaliczna; L-lizyna; wyciąg ze skrzypu polnego
(Equisetum arvense) standaryzowany na 7% krzemionki; wyciąg z alg (workoliść członowaty Ascophyllum nodosum); substancja
glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); cynk (siarczan cynku); substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; kwas p-aminobenzoesowy (PABA); L-metionina; niacyna (amid kwasu nikotynowego); żelazo (fumaran żelaza (II)); kwas
pantotenowy (D-pantotenian wapnia); krzem (ditlenek krzemu); selen (selenian (IV) sodu); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; biotyna (D-biotyna); substancja glazurująca: glikol polietylenowy; ryboflawina; barwnik: karmel
amoniakalny. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

