AE

Suplement Diety

VITAMINUM +
EXTRA PLUS

Vitaminum A+E Extra Plus to unikalne połączenie
witamin A, E i C z kwasem hialuronowym i kolagenem typu I i III
Składniki preparatu korzystnie wpływają na nawilżenie, elastyczność, jędrność i gładkość skóry.
Są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry i zachowania jej prawidłowej kondycji.
Kwas Hialuronowy i Kolagen typu I i III
- znacząco spowalniają proces starzenia się skóry;
- ujędrniają i głęboko nawilżają skórę;
- poprawiają elastyczność, napięcie i stopień wygładzenia skóry;
- zmniejszają szorstkość skóry;
- likwidują zmarszczki;
Witamina A
- pomaga zachować zdrową skórę;
- ma znaczący wpływ na opóźnianie procesów starzenia się skóry;
Witamina E
- działa antyoksydacyjnie, zapobiegając utlenianiu nienasyconych
kwasów tłuszczowych i witaminy A w celu spowolnienia starzenia
się komórek;
Witamina C
- pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry;
- pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym;
Zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania
zdrowia.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Ciąża i okres karmienia
piersią.

Składniki:
kolagen hydrolizowany (produkowany z kolagenu typu I i III); substancja
wypełniająca: celuloza; witamina E (octan D-alfa-tokoferylu); substancja
wypełniająca: sorbitole; witamina C (kwas L-askorbinowy); witamina A
(octan retinylu); substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza; emulgator: glicerol, barwnik: dwutlenek tytanu; substancje
przeciwzbrylające: talk, glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych , barwnik: dwutlenek tytanu; kwas
hialuronowy.
Może zawierać laktozę (z mleka).
Sposób użycia:
Zalecana 1 tabletka dziennie w trakcie posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zawartość witamin i innych składników aktywnych
w dziennej porcji – 1 tabletka
Nazwa
składnika

zalecana dzienna
porcja (1 tabl.)

% RWS*
(1 tabl.)

100 mg
12 mg
12 mg
2 mg
800 µg

100%
15%
100%

Kolagen typu I i III
Witamina E
Witamina C
Kwas Hialuronowy
Witamina A

*Referencyjna Wartość Spożycia
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VITAMINUM A+E EXTRA PLUS

PKWiU: 10.89.19.0

status administracyjny: suplement diety

VAT: 8%

forma: tabletki powlekane

kod EAN: 5902768961102

opakowanie jednostkowe: 30 tabletek

BAZYL: 193803

opakowanie zbiorcze: 46 sztuk

BLOZ 7: 6427051

termin ważności: 2 lata

