
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Forever Active HA kwas hialuronowy - 60 kaps.
 

Cena: 154,70 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Active HA to produkt zawierający kwas hialuronowy oraz kłącze kurkumy, substancje te mają wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie stawów.

Kwas hialuronowy działa pozytywnie nie tylko na stawy, które potrzebują stałego nawilżenia jakie im daje a którego z wiekiem ubywa, ale
także na skórę, która staje się lepiej nawilżona i poprawia jej ogólny wygląd.

W skład suplementu diety Forever Active HA wchodzi także cynk biorący udział w procesie podziału komórek,
wpierający prawidłową syntezę DNA i białka oraz wspomagający utrzymanie zdrowych kości, paznokci, skóry i włosów.

Korzeń imbiru natomiast posiada właściwości utleniające.

Forever Active HA jest produktem bezglutenowym.

 

Stosowanie: 2 kapsułki dziennie, zażywać popijając wodą

Zawartość składników w porcji dziennej  w 2 kapsułkach
Kwas hialuronowy 80 mg
Sproszkowane kłącze imbiru 50 mg
Olejek z korzenia imbiru 50 mg
Cynk 2 mg/20%*

 * % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników produktu.

 

Składniki: olej sojowy, żelatyna wołowa, substancja wiążąca (glicerol), kwas hialuronowy, sproszkowane kłącze kurkumy (Curcuma
longa), olejek z korzenia imbiru (Zingiber officiale), emulgator (wosk pszczeli żółty), amylodekstryna, woda oczyszczona tlenek cynku,
emulgator - lecytyny z soi.

Masa netto:  28 g

Opakowanie: 60 kapsułek
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