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Kompleks Swedish Beauty
Plus - Astaksantyna i ekstrakt
z borówek (29688) Kosmetyki
Oriflame
Cena

79,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Kod producenta

29688

Pojemność

30 szt.

Opis produktu
Stworzony, by zwalczać negatywny wpływ wolnych rodników. Zawiera silne antyoksydanty, pochodzące z naturalnie
uprawianych mikroalg i borówki czarnej, powszechnie występujących w naturalnym, szwedzkim środowisku. Wzbogacony
witaminami C i E, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. 30 kapsułek w opakowaniu.
Składniki: Sunflower oil, Capsule shell (Gelling agent: Fish gelatin, Humectant: Glycerol), Haematococcus pluvialis L. ((5%
Astaxanthin) Emulsifier (Sunflower lecithin), D-alpha-tocopherol, L-ascorbyl 6-palmitate), Bilberry extract 4:1 (Vaccinium
myrtillus L.), Thickener (Beeswax), L-ascorbic acid (Vitamin C), Emulsifier (Soy lecithin), D-alpha-tocopherol (Vitamin E).

Astaksantyna – jeden z najlepszych
antyoksydantów na świecie!
Astaksantyna jest jednym z najbardziej skutecznych przeciwutleniaczy znanych człowiekowi. Jest też głównym składnikiem
światowego bestsellera Oriflame: kompleksu Swedish Beauty. Dowiedz się więcej na temat tego naturalnego źródła energii!
1. Astaksantyna nazywana jest “sekretem młodości” celebrytek. Wykazuje działanie upiększające skórę: redukuje linie
mimiczne i zmarszczki, zwiększa elastyczność skóry, niweluje przesuszenia.
2. Astaksantyna ma pozytywny wpływ na układ krążenia. Dowiedziono, że zapobiega ona utlenianiu cząsteczek
cholesterolu, który to proces prowadzi do powstawania miażdżycy i twardnienia tętnic.
3. Udowodniono, że astaksantyna łagodzi stan zapalny w mięśniach po treningu siłowym, dzięki czemu przyczynia się do
większej efektywności i wytrzymałości osób uprawiających sport. Szwedzka drużyna narciarska regularnie przyjmuje
astaksantynę.
4. Astaksantyna jest jednym z najszerzej badanych antyoksydantów wśród środowisk naukowych na świecie. Każdego
roku pojawiają się nowe publikacje naukowe na jej temat.

Uwaga: Po otwarciu spożyć w ciągu 3 miesięcy. Przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Najlepiej spożywać
przed końcem - patrz oznaczenie EX.
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