
Mantra
Damų grožiui

Maistinių medžiagų derinys, kurio sudėtyje yra augalinių 
medžiagų, vitaminų ir mineralų, optimaliam grožiui išlaikyti

 > Odai
 > Plaukams
 > Nagams
 > Jungiamajam audiniui

Esminės sveikatos ir grožio medžiagos
damų grožiui!

iš gamtos

iš gamtos



Odai, plaukams, nagams, ir jungiamajam audiniui!

Esminės grožio medžiagos ypatingame maistinių medžiagų / augalų de-
rinyje
> Silicio rūgšties � to kompleksas 300 mg*

> silicio dioksidas                                        133,5 mg*
> asiūklis                                             33,5 mg*
> daržinė žliūgė                                         33,5 mg*
> dilgėlė                                                   33,5 mg*
> kiaulpienių lapai                                33,5 mg*
> žalios avižos                                         33,5 mg* 

> 40% sojos ekstraktas (iš jų 100 mg* sojos izo� avonų) 250 mg*
> Biotinas 1,5 mg*
> naudingai papildyta vitaminais ir mikroelementais 

   (*paros dozė)

Jaunatviškos, pavydėtinai gražios išvaizdos paslaptis! Graži oda, tvirti na-
gai, stori, blizgūs, stiprūs plaukai. Jungiamasis audinys poodiniame sluoks-
nyje suteikia odai jaunatviškumo, mažėja raukšlelių, suteikia Jums gerovės 
jausmą. Subalansuotas svarbių grožiui medžiagų vartojimas yra būtinas, 
norint pagerinti Jūsų išvaizdą.
Senstant, mūsų medžiagų apykaita lėtėja, prarandama drėgmė, todėl 
sumažėja odos elastingumas. Remiantis mitybos fi ziologijos žiniomis, 
antrinės augalinės medžiagos ir maistinės medžiagos atlieka svarbų 
vaidmenį sveikoje mityboje, siekiant sveikos išvaizdos.
> Silicio rūgšties � to kompleksas, kurio sudėtyje yra silicio dioksidas, 

asiūklis, daržinė žliūgė, dilgėlė, kiaulpienės šaknis ir žalios avižos, 
 prisideda prie odos drėgmės išsaugojimo ir jungiamojo audinio 
 stimuliavimo.
> Sojoje yra izofl avonai (natūralus fi toestrogenas), kurie palaiko moters 

medžiagų apykaitą.
> Vitaminai ir mikroelementai palaiko antioksidacinę ląstelių 

komponentų apsaugą ir skatina energijos apykaitą, taip pat plaukų ir nagų 
stiprumą ir elastingumą.

Kodėl turėtumėte vartoti Mantra damų grožiui papildus?
> Tai stiprus poveikis dėl unikalaus silicio rūgšties fi to komplekso, sojos eks-

trakto, biotino ir vitaminų bei mineralų derinio
> padeda palaikyti normalių plaukų augimą
> padeda palaikyti normalių nagų augimą
> padeda palaikyti normalią odą
> padeda palaikyti normalų jungiamojo audinio formavimąsi
> prisideda prie ląstelių apsaugos nuo oksidacinės pažaidos

Mantra Damų grožiui
Pakuotės dydžiai:
Kapsulės ................................................................  60 vienetų

Rekomenduojama vartoti:
po 1 kapsulę du kartus per parą

Ar turite papildomų klausimų? 
T ada prašome susisiekti su mumis.
Mums bus malonu jums padėti!

Daugiau informacijos apie 
MantraPharm maisto papildus ir jų 
užsakymą galite rasti čia:
www.mantrapharm.lt

Mūsų kontaktai:
info@mantrapharm.lt
Tel. +370 625 64404


