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OLIMP BIO-SILICA 40+ WŁOSY PAZNOKCIE 30 TABLETEK
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP BIO-SILICA 40+ 30 TABLETEK PIEKNE WŁOSY, SKÓRA I PAZNOKCIE 

Bio-silica® 40+ to suplement diety w postaci tabletek powlekanych przeznaczony dla kobiet dojrzałych, pragnących utrzymać piękny
wygląd włosów, skóry i paznokci.

Preparat stanowi bogatą kompozycję ekstraktów ziołowych (skrzypu, pokrzywy), aminokwasów siarkowych, witamin i minerałów,
dodatkowo zawierający ekstrakt z pestek winogron, kwas hialuronowy oraz koenzym Q10.

Skrzyp zawiera krzemionkę i pomaga utrzymać właściwą kondycję włosów, skóry i paznokci. Witamina A, cynk oraz witaminy z grupy B
(ryboflawina, biotyna, niacyna) pomagają zachować zdrową skórę. Witamina C i E, ryboflawina, cynk oraz miedź przyczyniają się do
wzmocnienia ochrony organizmu przed stresem oksydacyjnym. Cynk dodatkowo pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie.

Silnie skoncentrowany na zawartość proantocyjanidyn (OPC) ekstrakt z pestek winogron to roślinny antyoksydant, neutralizujący
powstające w skórze wolne rodniki.

Kwas hialuronowy to składnik strukturalny tkanki łącznej, wchodzący w skład macierzy zewnątrzkomórkowej skóry właściwej.

INFORMACJA ŻYWIENIOWA:
 1 tabletkaEkstrakt skrzypu polnego - 250 mg

Krzemionka: 35 mg, w tym: krzem 13 mg

Ekstrakt z pestek winogron 15 mg, w tym: proantocyjanidyny 14,2 mg

Ekstrakt pokrzywy50 mgL-metionina50 mgCystyna50 mgKwas hialuronowy5 mgKoenzym Q105 mg
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Witaminy, 1 tabletka, % ZDS*
Wit. E (?-TE), 6 mg, 50%
Tiamina, 0,55 mg, 50%
Ryboflawina, 0,7 mg, 50%
Wit. B6, 0,7 mg, 50%
Niacyna, 8 mg, 50%
Kwas Pantotenowy, 3 mg, 50%
Wit. C, 40 mg, 50%
Kwas foliowy, 100 µg, 50%
Biotyna, 50 µg, 100%
wit. B12, 1,25 µg, 50%
Wit. A, 400 µg, 50%
Wit. D, 2,5 µg, 50%
Cynk, 10 mg, 100%
Miedź, 1000 µg, 100%
*%ZDS – procent realizacji zalecanego dziennego spożycia

PREPARAT PRZEZNACZONY: 
w szczególności dla kobiet dojrzałych, dbających o piękny i zdrowy wygląd skóry, włosów oraz paznokci.

ZALECANA DZIENAN PORCJA:
 1 tabletka podczas posiłku.

Nie stosować równocześnie z innymi preparatami krzemowymi.
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