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Ingen forbindelse
ENDELIG tilbake igjen - tablettene med urteekstrakter som kan bidra til å styrke hudens
elastisitet.

ENDELIG TILBAKE IGJEN: Silky Beauty®
er urtetabletter med en unik sammensetning som beskytter, styrker og pleier huden ? fra
innsiden. De seks veldokumenterte urtene i
Silky Beauty støtter og fremmer dannelsen av en sunn og frisk hud. Det høye innholdet av effektive
antioksidanter virker styrkende på alle hudens lag, og hjelper til med å bevare
elastisiteten.
I tillegg til sin gunstige virkning på hud, hår og negler, har
Silky Beauty også en avgiftende og styrkende effekt på leveren. Kroppen får støtte til å kvitte seg
med avfallsstoffer, noe som også kan avspeiles i en jevnere og klarere hud.

Silky Beauty er utviklet av Dansk Farmaceutisk Industri AS (DFI) i samarbeid med Danmarks
ledende urtespesialister. Fra og med 2017 har
Silky Beauty fått en helt ny emballasje og er blitt innlemmet i den anerkjente Berthelsen-serien
som også produseres i Danmark av DFI.
(For deg som kjenner produktet fra før: innholdet i
Silky Beauty tablettene er heldigvis akkurat det samme selvom utseendet på emballasjen er
endret.)

Erfaringer med Silky Beauty
Produktet ble blant annet testet av utvalgte hudterapeuter i løpet av en 4-måneders periode.
Personene i forsøket gikk til regelmessige kontroller, med både fotografering og rapportering.
Forsøket ga svært positive resultater. Testpersonene var entusiastiske; huden så mye friskere ut,
med en klar glød. Både arr og linjer ble mindre synlige, og huden på hele kroppen ble mye
mykere.

Silky Beauty viste seg også å være effektiv mot slapp hud på halsen. Her var det merkbar
forandring.
Noen av testpersonene merket også en gunstig virkning på uren hud.
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Resultatene fra testen viste at:
95% fikk mindre synlige arr
82% fikk færre linjer og glattere hud
55% fikk mykere hud

Litt om urtene i Silky Beauty:
Kjerringrokk (Equisetum arvense)
Velkjent urt som styrker huden, håret og neglene. Et høyt innhold av essensielle mineraler (blant
annet silisium) og salter gir verdifull næring til huden.

Amla (Phyllanthus emblica)
Ayurvedisk frukt, indisk stikkelsbær, også kalt amalaka eller amlaki. Tilskrives foryngende
egenskaper. Svært rik på C-vitamin, som beskytter cellene mot frie radikaler og virker rensende
og sammentrekkende.

Druekjerneekstrakt (Vitis vinifera)
Kraftig antioksidant. Beskytter elastiske fibre og hudens kollagen, som er viktig for en jevn, frisk
hud.

Grønn te (Chamellia sinensis)
Kraftig antioksidant som også virker avgiftende. Rik på bioflavonoider som styrker blodkar og
hudvev.

Rosmarin (Rosmarinus officinalis)
Varmende, styrkende og god for blodsirkulasjonen. Støtter også nervesystemet og gir ro i
fordøyelsen.

Schisandra (Schisandra sinensis)
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Harmoniserende. Stimulerer leveren, nyrene og immunforsvaret. Beskytter mot stress og
utmattelse. Renser kroppen fra innsiden og fremmer en vital, sunn hud.

Innhold:
Per dagsdose (2 tabletter):
Kjerringrokkekstrakt 100 mg
Vindruekjerneekstrakt 100 mg
Grønn te ekstrakt 100 mg
Amla ekstrakt 100 mg
Schisandra ekstrakt 100 mg
Rosmarinolje 2 mg

Silky Beauty inneholder ikke gjær, sukker, gluten, laktose eller konserveringsmidler.
Tablettene inneholder heller ingen animalske ingredienser og er dermed også velegnet for
vegetarianere.

Bruksveiledning:
2 tabletter daglig, gjerne i sammenheng med et måltid.
Pris:kr 259,00
Din pris kr 175,00
:Du sparer kr 84,00 ( 32.432 % ):
90 tabletter
Nei
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