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Włosy Skóra Paznokcie multiwitamina 500 ml
Cena

98,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

do 48 godzin

Numer katalogowy

KAT00021

Kod EAN

5905279845640

Producent

Yango

Opis produktu
Poprawia elastyczność i jędrność skóry
Zwiększa grubość i objętość włosów
Wzmacnia i wygładza płytkę paznokci

Naturalne wsparcie włosów, skóry i paznokci
Marzysz o zdrowych, pięknych włosach? O gładkiej, jędrnej skórze i silnych paznokciach? Teraz to możliwe! Dla osób takich jak
Ty, stworzyliśmy naturalny produkt wzbogacający dietę o liczne witaminy, minerały, kolagen oraz składniki roślinne. Dzięki
nim doświadczysz wyjątkowych efektów, które zadowolą nawet najbardziej wymagających konsumentów.
Forma płynna suplementu ułatwia jego stosowanie, a także gwarantuje doskonałą przyswajalność.
Poprawia elastyczność i jędrność skóry
Zwiększa wytrzymałość, grubość i objętość włosów
Wzmacnia i wygładza płytkę paznokci
33 dni suplementacji
Wzmacnia odporność
Uzupełnia dietę w kilkadziesiąt substancji odżywczych

JAKOŚĆ, KTÓRA CZYNI CUDA.
Składnik aktywny
Witamina A
Witamina C
Witamina D3
Witamina E
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B3
Witamina B6
Witamina B9 (kwas foliowy)
Witamina B12
Witamina B7 (biotyna)
Witamina B5 (kwas pantotenowy)
Wapń
Magnez
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15 ml - dawka dzienna
800 ug
120 mg
5 ug
12 mg
5 mg
5 mg
16 mg
5 mg
400 ug
20 ug
5000 ug
20 mg
13 mg
3 mg

% ZDS
100%
150%
100%
100%
455%
357%
100%
357%
200%
800%
10 000%
333%
2%
1%
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Cynk
Miedź
Cholina
MSM
Hydrolizat Kolagenu
Zielona herbata
Kwas hialuronowy
Aloes
Sproszkowane pestki winogron
PABA
Skrzyp polny
Krzem
Koenzym Q10

3,25 mg
500 ug
6 mg
500 mg
1000 mg
15 mg
5 mg
25 mg
5 mg
3 mg
100 mg
7 mg
5 mg

33%
50%
-

ZDS - zalecane dzienne spożycie
Pozostałe informacje
Objętość netto
Sugerowana dawka dzienna
1 opakowanie wystarcza na

500 ml
15 ml
33 dni

Sposób użycia: 15 ml codziennie rano, wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć w ciągu 2
miesięcy od otwarcia.
Produkt wolny od GMO, glutenu, soi, jajek, orzechów i laktozy.
Składniki: woda wielokrotnie filtrowana; mieszanka naturalnych soków owocowych z koncentratów (pomarańcza, jabłko,
mandarynka, guawa, papaja, limonka, mango, ananas, winogrono); substancje słodzące (fruktoza); hydrolizat kolagenu
(zawiera aminokwasy: l-glicyna, l-prolina, l-alanina, l-hydroksyprolina, kwas l-glutaminowy, l-arginina, kwas l-asparaginowy, lseryna, l-lizyna, l-leucyna, l-walina, l-treonina, l-fenyloalanina, l-izoleucyna, l-hydroksylizyna, l-metionina, l-histydyna, ltyrozyna, l-cysteina); metylosulfonylometan; naturalne aromaty (pomarańczowy i truskawkowy); glukonian wapnia; kwas laskorbinowy; substancje konserwujące (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy); glukonian magnezu; glukonian cynku; octan dl-alfatokoferylu; kwas pantotenowy; substancje konserwująca (sorbinian potasu, benzoesan sodu); niacyna; dwutlenek krzemu;
naturalne aromaty (pomarańczowy, truskawkowy); l-dwuwinian choliny; koenzym Q10 (ubichinon); biotyna; chlorowodorek
pirydoksyny; ryboflawina; chlorowodorek tiaminy; kwas aminobenzoesowy (PABA); palmitynian terinylu, cholekalcyferol;
glukonian miedziowy; emulgator (guma ksantanowa); hialuronian sodu; substancja słodząca (glikozydy stewiolowe);
sproszkowany aloes; sproszkowana zielona herbata; sproszkowane pestki winogron; skrzyp polny; beta karoten; naturalny
aromat (wanilia); kwas foliowy; cyjanokobalamina.
Informacja: Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Osoby
przyjmujące leki przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Niewskazane małym dzieciom,
kobietom w ciąży oraz karmiącym. Wyprodukowano w Unii Europejskiej. Podmiot odpowiedzialny: Yango Sp. z o.o. Masa netto:
500 ml.
Główny Inspektorat Sanitarny: GIS-ŻP-SD-4230-08939/KC/17
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