DOPLNĚK STRAVY

KRÁSA
není náhoda,
ale věda!
PRO HLADKOU PLEŤ,

PEVNÉ NEHTY,
LESKLÉ A PRUŽNÉ VLASY
DÍKY ŠPIČKOVÉ
INOVATIVNÍ VÝŽIVĚ ZEVNITŘ

Dermibel Plus 60 kapslí

Dermibel 20 kapslí

PROČ
Dermibel® dělá maximum pro výživu pleti, lesk a objem vlasů a pevnost a pružnost nehtů
• přináší VIDITELNÝ a RYCHLÝ ÚČINEK již během dnů až týdnů
• má pozitivní vliv na CELKOVOU KONDICI ORGANISMU
• je maximálně BEZPEČNÝ A NEZATĚŽUJÍCÍ
• respektuje PŘIROZENÝ RYTMUS ženy a moderní ŽIVOTNÍ STYL

ÚČINEK

PRO

Pro ženy i muže nad 25 let věku.
OBNOVA PLETI
hydrolyzovaný mořský kolagen
+ multivitaminy + nukleotidy + koenzym Q10
•
•
•
•
•

3 PRODUKTY V 1 KAPSLI

dodávají pleti pružnost, pevnost a jas
vyplňují linky, vrásky a jizvičky zevnitř
zpevňují a hydratují nehty a vlasy
zabraňují štěpení a lámání nehtů a vlasů, šupinatění pleti
dodávají energii

IMUNITA
zinek + selen + vitamín E

• chrání buňky před oxidační zátěží – působí proti stárnutí
• působí protizánětlivě a tonizačně, podporují hojení, vyrovnávají jas a barvu pleti
• přispívají k tvorbě kolagenu, podporují duševní výkon a zdravý imunitní systém

VÝŽIVA POKOŽKY, NEHTŮ A VLASŮ
B komplex + minerály
• pomáhají udržovat optimální stav vlasů, nehtů a kůže
• podporují novotvorbu kolagenu, elastinu a keratinu
• přispívají k duševní pohodě

NAVÍC
MIKRONIZACE LÁTEK = VYŠŠÍ DOSTUPNOST

Umožňuje dosažení co nejmenších rozměrů aktivních složek. Tím se zvýší povrch látky a díky tomu je
účinná látka pro organismus dostupnější.

PELETIZACE = POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ

Vícenásobné potahování různých vrstev vytváří pelety, které umožňují, aby se účinné látky uvolňovaly
postupně. Tím se zároveň sníží zátěž pro organismus.

VEGETARIÁNSKÉ KAPSLE

Kapsle čistě rostlinného původu vyrobené z celulózových vláken jsou stabilnější, čímž dochází
k prodloužení životnosti účinných látek v nich obsažených.

? JAK

SE UŽÍVÁ

! TIP

PRO ŽENY

VÝSLEDEK
Již během několika dnů až týdnů začnete pozorovat pozitivní změny na nehtech a pleti. Nehty jsou hladší, méně
lámavé a rýhované, jsou pružnější a méně se lámou. Pleť je projasněná, vypadá odpočatější a hydratovanější. Je
barevně jednotnější, ubývá projevů nevyrovnané pleti, jako jsou zarudliny, šupinky, pupínky, zanícená místa. Již za
5 týdnů můžete pozorovat úbytek jemných linek, vrásek a jizviček, pleť se stává pružnější, pevnější, hladší na
pohled a jemnější na dotek.
Kvalita vlasů vyžaduje delší užívání, obvykle v rámci týdnů až měsíců. Vlas vyrůstající z cibulky získává výživu a hydrataci, účes
je bohatší a pružnější, vlasy se snáze upravují a vypadají zdravější.

SLOŽENÍ
Jedna kapsle obsahuje
Vitamin A – retinyl palmitát
Vitamin B1 – tiamin HC
Vitamin B2 – riboflavin
Vitamin B3 – niacin
Vitamin B5 – kalcium pantotenát
Vitamin B6 – pyridoxin hydrochlorid
Vitamin B9 – kyselina listová
Biotin
Vitamin E – acetát tokoferolu
Vitamin C – askorbát sodný
Extrakt z přesličky rolní (nať Equisetum arvense)
Koenzym Q10
Selen (selenové kvasnice)
Zinek (citrát zinečnatý)
Kolagen (hydrolyzovaný prášek mořského kolagenu)
Nukleotidy

mg

% RHP*

0,4
1,1
1,4
5
3
10
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0,15
10
45
50
30
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10
60
50

50
100
100
31,25
50
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100
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50
—
—
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100
—
—

Přídavné látky
Mikrokrystalická celulóza (zahušťující
látka), hydroxypropylmethylcelulosa
(obal/kapsle), ribonukleotidy – guanylát
a inosinát disodný (látky zvýrazňující
chuť). Potravinářské suroviny: kukuřičný
škrob (zahušťující látka), MCT-glyceridy.

*RHP – referenční hodnota příjmu vitamínů
a minerálních látek u dospělých osob
podle nařízení ES 1169/2011

BALENÍ
Dermibel 20 kapslí
(doporučená cena 560 Kč)

Výrobce:EstheCeuti s.r.o., www.estheceuti.eu

Dermibel Plus 60 kapslí
(doporučená cena 1 290 Kč)

Sledujte nás na Facebooku!
www.facebook.com/estheceuti

