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GOLD SKRZYP NA WŁOSY PAZNOKCIE CYNK BIOTYNA 60
tabl.
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Alg Pharma

Opis produktu
 

Gold Skrzyp Suplement diety

60 tabletek
 

Przeznaczenie

Wpływa na zdrowie włosów i mocne paznokcie oraz pomaga zachować zdrowy i piękny wygląd skóry. Preparat jest przeznaczony dla
osób dorosłych.

Właściwości

GOLD SKRZYP to unikalna kompozycja 10 specjalnie wyselekcjonowanych składników, wpływających na zdrowie włosów i mocne
paznokcie oraz pomagających zachować zdrowy i piękny wygląd skóry.

Zawiera:

Skrzyp polny
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Pokrzywę

Biotynę i cynk

Witaminę C, B1 i B2

L-metioninę

PABA i kwas pantotenowy

Sposób użycia

1 tabletkę dziennie należy popić wodą.

Składniki

Substancja wypełniająca- celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z ziela skrzypu polnego; kwas L-askorbinowy (witamina C); ekstrakt z ziela
pokrzywy; glukonian cynku (cynk); PABA, L-metionina; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); ryboflawina (witamina B2); tiamina
(witamina B1); D-biotyna (biotyna); substancja glazurująca- hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca- polidekstroz;,
barwnik- dwutlenek tytanu; substancja glazurująca- glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca- talk; barwniki- tlenek żelaza –
żółty, ryboflawina.

Składniki

1 tabletka%RWS*ekstrakt z ziela skrzypu polnego100 mgwitamina C60 mg75%ekstrakt z ziela pokrzywy40 mgPABA (kwas p-
aminobenzoesowy)20 mgL-metionina10 mgkwas pantotenowy6 mg100%cynk5 mg50%witamina B2 (ryboflawina)1,4 mg100%biotyna
(D-biotyna)50 µg100%witamina B1 (tiamina)0,55 mg50%*%RWS – referencyjne wartości spożycia

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

ALG Pharma Sp. z o. o. Sp. k. ul. Marcina Kasprzaka 29/31 01-234 Warszawa
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