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HEPATICA KWAS HIALURONOWY
NISKOCZĄSTECZKOWY 90KAPS

49,00 PLN
PROMOCJA: 41,00 PLN
STARA CENA:

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: HEPATICA
Kod EAN: 5905279653023

OPIS PRZEDMIOTU

Hepatica - Kwas Hialuronowy Niskocząsteczkowy 90 kapsułek
(1 opakowanie z hologramem)

Kwas hialuronowy występuje naturalnie w organizmie i odpowiada za prawidłowe nawilżenie
naszej skóry. Jednak z wiekem jego ilość w skórze maleje, dlatego warto uzupełniać jego braki
wspomagając się suplementacją. Kwas hialuronowy pomaga utrzymać właściwą strukturę i
elastyczność skóry.
Kwas hialuronowy niskocząsteczkowy w postaci hialuronianu sodu jest stabilną formą kwasu
hialuronowego złożoną z hydroﬁlowych cząsteczek kwasu glukuronowego i N-acetylglukozaminy.
Posiada wyjątkowo silne właściwości wiązania wody (jedna cząsteczka kwasu hialuronowego
jest w stanie związać około 250 cząsteczek wody).
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy na polskim rynku bardzo dobrze
przyswajalny niskocząsteczkowy kwas hialuronowy do użytku wewnętrznego w dużej dawce,
ekonomicznym opakowaniu (kuracja 3 miesięczna) i atrakcyjnej cenie.
Cechy unikatowe produktu:
Pierwszy na rynku polskim kwas hialuronowy do użytku wewnętrznego o znakomitym
wchłanianiu.
Duża dawka, aż 70 mg kwasu hialuronowego niskocząsteczkowego w 1 kapsułce.
Wysoka przyswajalność (niska masa cząsteczkowa).
Pozyskiwany z biologicznej fermentacji.
Ekonomiczne 3 miesięczne opakowanie.
Produkt odpowiedni dla wegetarian i wegan.
Atrakcyjna cena.

Składniki: Hialuronian sodu, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna,
stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).
Sposób użycia: 1 kapsułka raz dziennie 30 min. przed posiłkiem. Nie przekraczać zalecanej
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Opakowanie: 90 kapsułek Vcaps, 1 kapsułka zawiera 70 mg kwasu hialuronowego.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
UWAGA: Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
najlepiej spożyć do: 03.2020r.

Hepatica to nowa polska ﬁrma na rynku suplementów.
Stworzona przez podróżnika, badacza, ﬁtoterapeutę, naturoterapeutę, współtwórcę sukcesów
takich ﬁrm jak Laboratoria Natury – Sławka Rasińskiego.
Kluczowe elementy, które budują skuteczny, działający produkt to odpowiednia selekcja

surowców, ich jakość, zawartość substancji aktywnych, dawka oraz postać produktu.
Skuteczność to jest to, co wyróżnia preparaty naszej ﬁrmy.
W produkcji używamy tylko kapsułek roślinnych, unikamy substancji dodatkowych, jeżeli nie
jest to niezbędne, oraz nie używamy stearynianu magnezu.
Każdy produkt posiada certyﬁkaty analityczne i jest przebadany pod kątem autentyczności
oraz bezpieczeństwa.
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