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PILONYX 500mg SANBIOS 60 tabl.
 

Cena: 20,37 PLN

Opis produktu
 

PILONYX 500mg SANBIOS 60 tabl.

Działanie:
Wspomaga lepsze odżywienie, unaczynienie i regenerację skóry, cebulek włosowych oraz płytek paznokciowych (skrzyp, bambus,
pokrzywa, lucerna). Wpływa pozytywnie na szczelność i elastyczność naczyń krwionośnych (skrzyp, pokrzywa), działa moczopędnie
(pokrzywa, skrzyp).

Morszczyn - jest to glon naturalnie bogaty w łatwoprzyswajalny jod w dawce zrównoważonej, nie zakłócającej pracy tarczycy.
Skrzyp - bogaty jest w związki krzemu. Wzmacnia strukturę paznokci, hamując ich rozwarstwianie, wzmacnia strukturę włosów,
poprawia również stan zewnętrznych warstw skóry, polepszając jej regenerację, reguluje przemianę materii i wspomaga wchłanianie
wapnia z krwi do tkanek, działa oczyszczająco, moczopędnie i odtruwająco na nasz organizm.
Bambus - sproszkowany liść - to najbogatsza na świecie roślina w zawartość naturalnych związków krzemu.
Krzem znajdujący się w Pilonyxie pochodzi z trzech źródeł: bambus, skrzyp i pokrzywa. Po pierwsze buduje on strukturę włosów i
paznokci, a także wierzchnich warstw skóry; po drugie występuje we wszystkich komórkach naszego organizmu - między innymi jest go
dużo w ścianach naczyń krwionośnych, gdzie wpływa na ich elastyczność. Krzem występuje również licznie w stawach, ścięgnach i
kościach, gdzie odpowiada za ich właściwą konsystencję.
Pokrzywa - odżywia cebulki włosowe.
Lucerna – jest bogatym źródłem chlorofilu i licznych mikroelementów. Poprawia metabolizm. Zawiera naturalnie wystepujące
fitoestrogeny.

Skład: (2 tabletki)
skrzyp (Equisetum) - 300mg
morszczyn (Fucus vesiculosus) - 280mg
bambus (Bambusa) -200mg
pokrzywa (Urtica dioica) - 100mg
lucerna (Medicago sativa) - 100mg
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substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu) - 10 mg
substancja wiążąca - dwutlenek krzemu - 10 mg

Dawkowanie i sposób użycia:
1-2 tabletki dziennie, obficie popijając wodą.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

