
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

Olimp Bio-Silica Max tabl.powl. 30 szt.
 

Cena: 30,90 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

OLIMP LABORATORIES

Opis produktu
 

OLIMP BIO-SILICA MAX 30tabletek 

Suplement diety

Bio-silica MAX to suplement diety w postaci tabletek powlekanych zawierający wysoką dawkę skrzypu polnego, standaryzowanego na
zawartość krzemionki, która podobnie jak cynk, pomaga utrzymać właściwą kondycję włosów, skóry i paznokci. Preparat zawiera
również ekstrakt pokrzywy, cystynę, a także kompleks witamin i minerałów.

ZASTOSOWANIE:
 preparat przeznaczony: w szczególności dla kobiet dbających o piękny i zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci.

ZALECANE SPOŻYCIE:
 1 tabletka dziennie podczas posiłku.

SKLADNIKI: ekstrakt skrzypu polnego (Equisetum arvense L.); celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana – substancje wypełniające; witaminy (kwas L-askorbinowy - witamina C, octan DL-alfa-tokoferylu - witamina E, amid kwasu
nikotynowego - niacyna, D-biotyna, octan retinylu – witamina A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny -
witamina B6, cholekalcyferol – witamina D, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, monoazotan tiaminy - witamina B1, ryboflawina -
witamina B2, cyjanokobalamina - witamina B12), ekstrakt pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), diglicynian cynku; cystyna; alkohol
poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy, monooleinian polioksyetylenosorbitolu – substancje glazurujące;
stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca; ditlenek krzemu, selenian (IV) sodu, diglicynian miedzi; dwutlenek tytanu –
barwnik.

1 tabletka zawiera: ekstrakt skrzypu polnego 400mg, krzemionka 40mg, w tym krzem 18,7mg; ekstrakt pokrzywy 100mg, cystyna 50mg,
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witamina E (alfa-TE) 12mg (100%)*, tiamina 1,1mg (100%)*, ryboflawina 1,4mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, niacyna (NE) 16mg
(100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, witamina C 80mg (100%)*, kwas foliowy 200mcg (100%)*, biotyna 300mcg (600%)*,
witamina B12 2,5mcg (100%)*, witamina A (RE) 800mcg (100%)*, witamina D 5mcg (100%)*, cynk 10mg (100%)*, miedź 1000mcg
(100%)*, selen 55mcg (100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

PRZECIWWSKAZANIA:
 nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować równocześnie z innymi preparatami krzemowymi.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

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

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