forte system
Czy Capivit® A+E forte system to produkt dla mnie?
Stresująca rozmowa, zbyt krótki sen, męczący dzień... Każda chwila zapisuje na twarzy
mniej lub bardziej widoczny ślad. Dobry krem to za mało, by temu zapobiec. Warto
zadbać o siebie także od środka. Capivit® A+E forte system to idealnie zbalansowana
kompozycja witamin o zsynchronizowanym działaniu i wysokiej wchłanialności, która
zadba o zdrowy wygląd Twojej skóry.
Witamina E pomaga chronić komórki przed wolnymi rodnikami, które przyspieszają
starzenie skóry.
Witamina A pomaga zachować zdrową skórę. Niech Twoja skóra nie zdradza żadnych
Twoich tajemnic...

WITAMINA A POMAGA ZACHOWAĆ ZDROWĄ SKÓRĘ
WITAMINA E POMAGA CHRONIĆ KOMÓRKI PRZED STRESEM OKSYDACYJNYM
Po co kobiecie suplementy diety, których składniki wpływają na urodę?

Składniki

Wiele niedoskonałości powstających na skórze to znamię dzisiejszych czasów.
Nieodpowiednia podaż ważnych składników odżywczych, przetworzona żywnosc, stres,
zanieczyszczone środowisko, praca w klimatyzacji odbija się negatywnie na prawidłowym
funkcjonowaniu skóry. Przesuszona staje się bardziej podatna na uszkodzenia,
szybciej traci jędrność, pojawiają się pierwsze zmarszczki lub niedoskonałości. Płytko
unaczyniona staje się wrażliwa na zmiany temperatur, objawia się pękniętymi naczynkami
i zaczerwienieniem.

olej arachidowy, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol,
octan-dl-alfa-tokoferylu (witamina E), octan retinylu [witamina A; zawiera orzeszki
ziemne (arachidowe)]

Brak regularnej aktywności fi zycznej, siedzący tryb życia oraz brak czasu na zewnętrzną
pielęgnację skóry sprawia, że na udach, brzuchu i biuście pojawia się nieestetyczny cellulit.

składnik odżywczy

1 kapsułka

% RWS (Referencyjne Wartości Spożycia)

WItamina A

750 µg
(ekwiwalentu retinolu)

94

WItamina E

20 mg
(ekwiwalentu alfa-tokoferolu)

167

Słońce, wiatr, mróz sprawiają, że włosy stają się kruche, łamliwe, pozbawione blasku,
przerzedzone lub wręcz nadmiernie wypadają. Wiele tych defektów sprawia, że kobiety
nie są zadowolone ze swojego wyglądu, trapią je kompleksy, niska samoocena.
Doraźne środki zewnętrzne przynoszą jedynie krótkotrwały efekt. Ważne jest więc,
by zadbać o piękno skóry, włosów i paznokci od wewnątrz. Odpowiednio dobrane
suplementy o nakierowanym działaniu, bezpiecznym i skutecznym składzie to nie tylko
wsparcie urody, ale codzienna radość i satysfakcja z bycia wyjątkowa kobietą.

LF01835C

Jak stosować suplement diety Capivit® A+E forte system

Aby zadbać o siebie kompleksowo, sprawdź które produkty możesz stosować
jednocześnie:

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.
Produkt zaleca się stosować regularnie przez minimum 30 dni.
Capivit® A+E forte system zawiera odpowiednio dobrane ilości witamin
i może być bezpiecznie stosowany przez dłuższy czas.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
O marce Capivit®
Capivit® to marka suplementów diety, których wyjątkowa skuteczność oparta jest
na synchronicznym i uzupełniającym się działaniu wybranych składników aktywnych,
o wysokiej bioprzyswajalności i ukierunkowanym działaniu na konkretny problem.
Odpowiednia diagnoza problemów dermatologicznych pozwala na dobranie
odpowiedniego preparatu, którego składniki o ukierunkowanym działaniu mogą
przynieść oczekiwane i trwałe efekty przy regularnym stosowaniu.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony i zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia jest ważny dla
prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Ze względu na ryzyko przedawkowania witaminy A i witaminy E należy przestrzegać
dziennych referencyjnych wartości spożycia.
Produkty dostępne pod marką Capivit®

•
•
•
•

Warunki przechowywania
Przechowywać w temperaturze do 25°C.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Capivit® A+E forte system
Capivit® mocne włosy i paznokcie
Capivit® hydro control plus
Capivit® anti-cellulite
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