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REME KOLAGENOWA FORMUŁA PIĘKNA pomarańcza-
marakuja 150g
 

Cena: 81,99 PLN

Opis produktu
 

Reme - opatentowana kolagenowa formuła wzmacniająca skórę, włosy i paznokcie

Reme to suplement diety w proszku, zawierająca przebadany klinicznie kolagen VERISOL®, witaminy i związki mineralne. Składniki te
poprawiają kondycję skóry, włosów i paznokci w każdym wieku. O smaku pomarańcza-marakuja.

Kolagen

Opatentowane peptydy kolagenowe zostały zoptymalizowane, by zmaksymalizować ich działanie na skórę, włosy i paznokcie.
Skuteczność działania i bezpieczeństwo długotrwałej suplementacji kolagenem VERISOL® zostały przebadane i potwierdzone
badaniami klinicznymi. Kolagen poprawia elastyczność skóry, zmniejsza widoczność zmarszczek wokół oczu oraz cellulit na udach.

Witaminy i minerały

Minerały, podobnie jak witaminy są niezwykle ważne dla naszego organizmu. Ich codzienna porcja uzupełnia dietę o cenne składniki,
których brak może mieć negatywny wpływ na kondycję skóry, włosów i paznokci. Cynk i selen pomagają zachować zdrowe paznokcie.
Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Witamina C, cynk, miedź, selen i
mangan pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, który przyspiesza starzenie się skóry. Biotyna, cynk i selen
pomagają zachować zdrowe włosy, a miedź pomaga w utrzymaniu ich prawidłowej pigmentacji.
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1 opakowanie zawiera ilość na kurację miesięczną.

Skład:
Peptyd kolagenowy VERISOL®; maltodekstryna; substancja zagęszczająca: guma guar; kwas L-askorbinowy; glukonian cynku; aromat;
amid kwasu nikotynowego; D-biotyna; substancja słodząca: glikozydy stewiolowe ze stewii; jodek potasu; glukonian manganu;
ryboflawina; octan retinylu; glukonian miedzi (II); selenian (IV) sodu; cholekalcyferol. Może zawierać jajka, soję, mleko, łubin i ich produkty
pochodne.

Zalecana dzienna porcja - 5g zawiera:
Peptyd kolagenowy Verisol® 2500 mg
Witamina C 80 mg
Niacyna 16 mg
Ryboflawina 4,2 mg
Witamina A 400 μg
Biotyna 150 μg 300
Witamina D 5 μg 100
Cynk 5mg
Mangan 1mg
Miedź 0,5mg
Jod 75 μg
Selen 13 μg

Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli 1 porcja (5 g) tj. jedna płaska miarka produktu
dziennie. Do odmierzenia produktu należy użyć załączonej miarki. Porcję proszku należy przed spożyciem zmieszać z 300 ml wody o
letniej temperaturze. Płyn należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Stosować w trakcie lub po posiłku. Proszek można wsypać
również do soku, smoothie, shake'a oraz do owsianki.
Smak naturalny można wymieszać z niezbyt gorącą kawą.
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