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Bodymax Siła piękna, smak jabłkowo-miętowy, 20 tabletek
musujących (KRÓTKA DATA do 2022-07-17)
 

Cena: 1,49 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.mus.

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Bodymax SIŁA PIĘKNA to kompozycja składników, które kocha każda kobieta. Dla wsparcia naturalnego piękna.

Składniki:

Regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu), maltodekstryna, hydrolizat kolagenu (wołowy), kwas L-askorbinowy,
aromaty, substancja słodząca (cyklaminian sodu), skrobia, amid kwasu nikotynowego, siarczan cynku, barwniki (ryboflawiny,
indygokarmin), D-biotyna
Kolagen typu II
• poprawia elastyczność i jędrność skóry oraz zapobiega jej wiotczeniu
• zapewnia skórze odpowiednią regenerację i nawilżenie
Cynk
• wspiera utrzymanie właściwej kondycji włosów, skóry i paznokci
• pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
Witaminy:
• pomaga zachować zdrową skórę i włosy (biotyna)
• wspiera produkcje kolagenu dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry i chroni komórki przed stresem oksydacyjnym (wit.
C)
• pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry (niacyna)
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Przeznaczenie:

Szczególnie polecany dla osób, które lubią czerpać przyjemność z dbania o wygląd i chcą poprawić kondycje skóry, włosów i paznokci.

Sposób użycia/aplikacji:

1 tabletkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Zalecana dzienna porcja do spożycia – 1 tabletka.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Preparat przeznaczony dla osób od 18. roku życia. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu człowieka. Zawiera substancje słodzące. Pakowany w atmosferze ochronnej

Podmiot odpowiedzialny:

ORKLA CARE S.A.
ul. Polna 21,
05-250 Radzymin
Tel: 22 349 67 00
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