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Kerabione Booster 30 kapsułek
 

cena: 55,64 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała włosy

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
wypadanie włosów

Opis produktu
 

Kapsułki na wzrost włosów Kerabione

Nawet najlepsze szampony i odżywki nie zapewnią Twoim włosom wspaniałego wyglądu, jeśli Twoja dieta jest uboga w składniki
wspierające ich wzrost. Dlatego suplementacja preparatem takim jak kapsułki na wzrost włosów Kerabione to najlepszy wybór, jeśli
pragniesz zachwycać gęstymi, zdrowo lśniącymi i mocnymi włosami każdego dnia. Preparat zawiera cenne wyciągi roślinne, kwasy
Omega, witaminy i minerały wspomagające porost kosmyków i zapobiegające ich wypadaniu. Już 1 kapsułka dziennie zadba o to, aby
Twoja fryzura zagęściła się, a na szczotce z każdym czesaniem pozostawało coraz mniej włosów.

Kerabione Booster dla wzrostu włosów: 30 kapsułek

Zabiegi kosmetyczne, stylizacja, częste farbowanie czy nieodpowiednia pielęgnacja mogą osłabiać kondycję włosów, które stają się
matowe, przesuszone i wypadają. Również wszelkiego rodzaju zaburzenia hormonalne powodują, że fryzura przerzedza się i traci blask.
Preparat Kerabione Booster dla wzrostu włosów to aż 30 cennych kapsułek, które przez miesiąc będą uzupełniały codzienną dietę w
prawdziwą bombę witaminową dla Twoich włosów. Pamiętaj, że aby uzyskać zauważalne efekty kuracja powinna trwać co najmniej 6
miesięcy, a następnie — dla podtrzymania rezultatów — warto przyjmować preparat nadal.

Masz pytania? Skorzystaj z pomocy farmaceuty, który rozwieje Twoje wątpliwości!

Skład:

NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE 1 kapsułka zawiera
Kwasy Omega 3 150 mg
Gęsty wyciąg z owoców palmy sabałowej (w tym kwasy tłuszczowe) 100 mg (80 mg)
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Olej z nasion wiesiołka dwuletniego (w tym kwas gamma linolenowy/GLA) 50 mg (4,5 mg)
WITAMINY i MINERAŁY 1 kapsułka zawiera
Witamina E 1,8 mg
Miedź 1000 µg
Witamina A 120 µg

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia bardzo ważna jest zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

