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Ducray Anacaps Progressiv, zdrowe włosy skóra, 30
kapsułek
 

Cena: 52,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

DUCRAY ANACAPS PROGRESSIV - 30 KAPSUŁEK
ZDROWE WŁOSY SKÓRA PAZNOKCIE

Anacaps Progressiv to suplement diety, którego składniki pomagają zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie. Do regularnego
stosowania.

Zalecane spożycie:

1 kapsułka dziennie, rano, popijając szklanką wody (200ml).

Składniki:

Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, kwas L-askorbinowy,
siarczan żelaza, octan DL-alfa tokoferylu, siarczanu cynku, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, molibdenian
sodu, barwniki: dwutlenek tytanu, żółcień pomarańczowa S**, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenin sodu, D-biotyna.

** może mieć niekorzystny wpływ na aktywność i koncentrację u dzieci.

1 kapsułka zawiera:
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 Witamina C - 45mg (56,2%)*,

 Niacyna - 16mg (100%)*,

Żelazo - 14mg (100%)*,

Witamina E - 10mg (83,3%)*,

 Cynk - 7mg, (70%)*,

 Kwas pantotenowy - 3mg (50%)*,

 Witamina B6 - 1,3mg (92,8%)*,

 Ryboflawina - 0,78mg (55,7%)*,

 Kwas foliowy - 240mcg (120%)*,

 Molibden - 45mcg (90%)*,

Selen - 34mcg (61,8%)*,

 Biotyna - 30mcg (60%)*.

* Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Nie zawiera glutenu.

Nie należy spożywać w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Produkt tylko dla dorosłych.

Nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Dystrybutor: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa.
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