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Zestaw Skrzypovita 40 +, 56 tabletek + odżywcze serum do
paznokci, 7 ml w prezencie
 

Cena: 23,01 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest. (56tabl.+7ml)

Postać -

Producent NP PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Skrzypovita 40+ to preparat dla kobiet dojrzałych. Pomaga zachować młody wygląd. Skrzypovita 40+ to unikalna kompozycja
naturalnych wyciągów roślinnych, skrzypu polnego i pokrzywy – ziół, które od wieków stosowane są w tradycyjnej pielęgnacji włosów
oraz skóry.

Skrzypovita 40+ to formuła wzbogacona w tak zwane witaminy „młodości”: A, C i E. Dla utrzymania promiennej, gładkiej skóry, bez oznak
zmęczenia niezbędna jest witamina C. Witaminy C i E to najsilniejsze antyoksydanty. Nie tylko opóźniają proces starzenia się skóry, ale
również biorą czynny udział w ich odnowie. Skrzypovita 40+ zawiera również kwas hialuronowy i hydrolizat białek kolagenowych.
Działanie kolagenu wspomaga witamina C, biorąc udział w jego syntezie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Zawiera
PABA (kwas paraaminobenzoesowy). Dzięki zawartości miedzi włosy zachowują na dłużej swój naturalny kolor. Cynk biorąc udział w
procesie podziału komórek oraz chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym utrzymuje właściwy stan i wygląd skóry.

 Sposób użycia:

1 tabletka dziennie. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Przeznaczony dla osób dorosłych.

 Skład:

substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt ze skrzypu polnego; kwas L-askorbinowy (witamina C); hydrolizat białek kolagenowych;
ekstrakt z ziela pokrzywy; PABA (kwas paraaminobenzoesowy); siarczan cynku; octan DL-alfa tokoferylu (witamina E); kwas hialuronowy;
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substancje przeciwzbrylajace: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy);
siarczan miedzi (II); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); ryboflawina (witamina B2); monoazotan tiaminy (witamina B1); octan
retinylu (witamina A); D-biotyna; cholekalcyferol (witamina D); otoczka (substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza,
substancja wiążąca: talk, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, barwniki: E171, węglan wapnia i E141).

Odżywcze serum Skrzypovita PRO to doskonałe rozwiązanie dla osób zainteresowanych kompleksową pielęgnacją i regeneracją
paznokci.
Odżywcze serum do paznokci Skrzypovita PRO to starannie dobrane składniki aktywne, które wzmacniają, nabłyszczają i regenerują
płytkę paznokcia oraz dodatkowo nawilżają skórki wokół. Kompleksowe połączenie olejków migdałowego, arganowego i masła cupuacu
wzbogaconych Lipex omega 3/6 TM intensywnie regeneruje paznokcie i sprawia, że stają się twardsze i bardziej odporne na
uszkodzenia, a skórki odżywione i natłuszczone.

Skuteczność potwierdzona badaniami aplikacyjnymi.*

-Kompleksowa pielęgnacja wg 100% użytkowniczek
-Odżywienie płytki i otaczającego naskórka wg 95% użytkowniczek
-Wzmocnienie i regeneracja płytki wg 95% użytkowniczek
-Wspiera regeneracją paznokci po lakierze hybrydowym wg 85% użytkowniczek
-Zapobiega rozdwajaniu się paznokci wg 95% użytkowniczek

*% badanie aplikacyjne wykonane w niezależnym laboratorium, 20 użytkowniczek

Sposób użycia:

Odpowiednią ilość preparatu zaaplikuj na paznokcie i otaczające skórki. Wmasuj aż do wchłonięcia. Kosmetyk przebadany
dermatologicznie

Producent:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

