Sundose Daily Glow #NUMER_ZAMOWIENIA
Suplement diety Zawiera substancje słodzące (z erytrytolu i stewii).
Produkt może zawierać składniki odzwierzęce (laktoferyna z mleka) oraz soję.
Oświadczenia zdrowotne
*Cynk, miedź i witamina C pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Biotyna, cynk i witamina A pomagają zachować zdrową skórę.
Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.
Cynk i biotyna pomagają zachować zdrowe włosy.
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry.
Skrzyp polny pomaga utrzymać włosy, paznokcie i skórę w optymalnej kondycji.

Zawartość: 30x Saszetka z proszkiem:, 30x Kapsułka miękka

Proszek

Biotyna (B7)

1Dzienna

2RWS

porcja
2500 mcg

5000%

500 mg

625%

Witamina C
Miedź
Witamina A (ekwiwalent retinolu)
Cynk

2 mg

200%

800 mcg

100%

10 mg

100%

1,80 mg

90%

Ekstrakt ze skrzypu polnego (7% krzemionki)

357 mg

-

Kwas hialuronowy

100 mg

-

5000 mg

-

30 mg

-

Mangan

Kolagen
Koenzym Q10

Kapsułka miękka

1Dzienna

porcja

3EPA

330 mg

4DHA

220 mg

1

Dzienna porcja – 1 Saszetka z proszkiem:, 1 Kapsułka miękka,

2RWS – dzienne referencyjne wartości spożycia dla osób dorosłych,
3EPA – Kwas Eikozapentaenowy,
4

DHA – Kwas Dokozaheksaenowy,

Zalecana dzienna porcja do spożycia
1 Saszetka z proszkiem: / dzień.
1 x Kapsułka miękka / dzień.
Zawartość saszetki z proszkiem należy wymieszać w szklance wody (250 ml), dokładnie
rozpuścić, a następnie wypić. Kapsułki należy popić wodą. Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety.

Składniki
Saszetka z proszkiem:
PEPTAN® kolagen rybi, Aromaty naturalne, Sok pomarańczowy w proszku, Ekstrakt z
aceroli (50% witaminy C), Substancja słodząca: Erytrytol, Błonnik cytrusowy, Ekstrakt ze
skrzypu polnego (7% krzemionki), Ubichinon ALL-Q®, Sok cytrynowy w proszku,
Hialuronian sodu, Glukonian cynku, Mieszanina karotenów Ultra caro-genTM, Substancja
słodząca: glikozydy stewiolowe, Glukonian manganu, Glukonian miedzi, D-biotyna.
ALL-Q® jest zarejestrowanym znakiem towarowym DSM

Kapsułka miękka
Olej rybi (33% 3EPA, 22% 4DHA), Składniki otoczki: żelatyna; Substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol; Woda, Przeciwutleniacz: Alfa-tokoferol.

Należy spożyć przed: 90 dni od daty produkcji
Warunki przechowywania:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią.

Uwaga:
Przeciwskazanie - nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej
diety oraz zdrowego trybu życia.
Masa netto: 418,52 g
Przygotowano dla klienta nr #1
Wyprodukowano przez:
Sundose sp. z o.o. ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin.

