Productinformatie / Hyaluronzuur

Hyaluronzuur
Glucosamineglycaan
Schoonheid komt van binnen
Hyaluronzuur is een lichaamseigen stof die de normale structuur,
elasticiteit en zachtheid van de huid helpt behouden. Hyaluronzuur
werkt ook als smeerolie voor wie actief wil blijven of graag sport,
zelfs op oudere leeftijd. Dit kan allemaal dankzij haar sterk waterbindend vermogen
Hyaluronzuur speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van de
zichtbare tekenen van het ouder worden: vanaf de leeftijd van 40
jaar neemt de lichaamseigen productie van hyaluronzuur permanent af.
Hyaluronzuur helpt de huid strak te houden en kan fijne rimpels visueel corrigeren en bijdragen tot een gelijkmatige huidpigmentatie.
Hyaluronzuur van Pure Encapsulations® (HyaMax®) is perfect
gedoseerd, wordt goed opgenomen door het lichaam, is vrij van
allergenen en bevat geen dierlijke bestanddelen waardoor het
uitermate geschikt is voor vegetariërs.

Gezondheidsvoordelen van de ingrediënten
–– Voor een adequate aanvoer van hyaluronzuur
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Hyaluronzuur
–– Is een lichaamseigen natuurlijke stof
–– Houdt vocht vast dankzij haar uitzonderlijk hoog waterbindend
vermogen
–– Helpt om fijne plooitjes en rimpels optisch te corrigeren
–– Helpt de huid mooi strak te houden
–– Werkt als smeerolie voor wie actief wil blijven

Pure Encapsulations® staat voor hoogwaardige pure stoffen die vrij
zijn van verborgen toevoegingen. De hypoallergene preparaten
garanderen de hoogste kwaliteit van micronutriënten, optimale
opname in het lichaam en een maximale verdraagbaarheid door
gevoelige en allergische personen.
Verkrijgbaar in uw apotheek!

purecaps.be

Inhoud per capsule
(aanbevolen dagelijks gebruik)

Hoeveelheid

Hyaluronzuur (laag moleculair)

70 mg

Ingrediënten: hyaluronzuur (laag moleculair), vulstof: microkristallijne cellulose, capsule: hydroxypropylmethylcellulose
Voedingsupplement
1

Aanbevolen gebruik:
1 capsule per dag bij de maaltijd of tussen de maaltijden.
Inhoud
30

5g

Artikelnummer

CNK

HYA3BE

3706-058

Voedingssupplementen vervangen geen gevarieerde voeding. Een evenwichtige voeding
en een gezonde levensstijl blijven belangrijk. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten het bereik van kleine kinderen bewaren. Koel en droog bewaren.

