
Opakowanie: 60 tabletek

ODMŁADZANIE

Suplement diety z biotyną, witaminą C i kolagenem

Infinite Firming Complex

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  formuła dedykowana zdrowej 
i pięknej skórze

•  wspiera jędrność i prawidłowe 
nawilżenie skóry

•  witamina C pomaga w prawidłowej 
produkcji kolagenu

•  zawiera biotynę i kolagen dla 
najlepszych efektów odżywczych

KOD: 556

Kreatywne wykończenie kuracji przeciwstarzeniowej, 
dla jeszcze bardziej widocznych efektów!

Pielęgnuj skórę od wnętrza potężnymi składnikami 
odżywczymi, które zapewnią jej witalność i nie-
przemijające piękno.

Suplement diety INFINITE FIRMING COMPLEX 
przenosi kurację przeciwstarzeniową Infinite by 
Forever w zupełnie nowy wymiar. Oto Twoja skóra 
może teraz wchłaniać bezcenne dla jej kondycji 
składniki nie tylko z zewnątrz, ale i od środka.

Infinite Firming Complex nasyciliśmy WITAMINĄ C, 
która pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu 
w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
skóry oraz pomaga w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym. Dzięki temu aktywność 
wolnych rodników znacznie spada, a Twoja skóra 
dłużej zatrzymuje życiodajną wilgoć, jest jędrna 
i elastyczna. Zawarta w suplemencie BIOTYNA 
pomaga zachować zdrową skórę, zdrowe włosy 
oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu 
błon śluzowych. Formułę uzupełnia KOLAGEN 
i EKSTRAKT Z PSZENICY.

Oglądaj spektakularne efekty pielęgnacyjne na swojej 
twarzy dzięki inteligentnym rozwiązaniom Infinite by 
Forever. Ocal witalność, świeżość i piękno skóry 
aby cieszyć się życiem, tak jak chciała tego natura.

ZALECANE SPOŻYCIE: 2 tabletki dziennie, najlepiej 
w godzinach porannych, popijając wodą. 

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia 
w ciągu dnia.

SKŁADNIKI: hydrolizat kolagenu z ryb morskich, witamina C 
(L-askorbinian wapnia), sproszkowany ekstrakt z nasion pszenicy 
zwyczajnej (Triticum aestivum), substancja przeciwzbrylająca 
- dwutlenek krzemu, sok z melona z zagęszczonego soku, 
biotyna (D-biotyna). 

Odżywiaj skórę: 
Infinite Firming Complex.

Pielęgnuj piękno od wewnątrz 
i oczekuj spektakularnych efektów.

Zawartość składników 
w zalecanej porcji dziennej

w 2 tabletkach

Witamina C 90 mg/112,5%*

Biotyna 30 µg/60%*

Kolagen 750 mg

Ekstrakt z nasion pszenicy 30 mg

Sok z melona z zagęszczonego soku 10 mg

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

nie testowano
na zwierzętach

bez glutenu
bez

GMO
bez

konserwantów
bez

dodatku cukru
dla

wegetarian

recykling
dla

wegan
bez 

parabenów

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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