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Skrzypovita, 1x dziennie, mocne włosy paznokcie, 42 tabletki
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

N.P. Zdrovit

Opis produktu
 

Skrzypovita 1x dziennie - 42 tabletki
Skrzypovita 1x dziennie to unikalna kompozycja witamin i ziół, wpływających na zdrowie włosów i mocne paznokcie
oraz pomagających zachować zdrowy i piękny wygląd skóry.

Właściwości:

Formuła PRO-HAIR zawiera naturalne wyciągi ze skrzypu polnego i pokrzywy – zioła, które od wieków stosowane
są w tradycyjnej pielęgnacji włosów oraz skóry.

Wzbogacona jest w biotynę, zwaną „witaminą piękności”, która wpływa na właściwe funkcjonowanie skóry.

Zawiera witaminy: A, B2, B6, B1, B5. L-metioninę, kwas para-aminobenzoesowy (PABA) oraz cynk, który biorąc udział w
procesie podziału komórek oraz chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym utrzymuje właściwy stan i wygląd skóry twarzy.

 Witamina C - pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

Stosowanie:

1 tabletka dziennie.

Popić wodą.
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Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przeznaczony dla osób dorosłych.

Zawartość składników odżywczych w 1 tabletce:

Biotyna - 350 µg (700%)*

Witamina B6 - 2 mg (142,8%)*

Tiamina - 1,4 mg (127,3%)*

Ryboflawina - 1,6 mg (114,3%)*

Kwas pantotenowy - 6 mg (100%)*

Witamina A - 800 µg RE (100%)*

Witamina C - 60 mg (75%)*

Cynk - 7,5 mg (75%)*

Ekstrakt ze skrzypu polnego - 50 mg

Ekstrakt z ziela pokrzywy - 20 mg

PABA - 20 mg

L-metionina - 10 mg

*-% referencyjnych wartości spożycia

Skład:

Substancje wypełniające: sorbitole i celuloza; witamina C; ekstrakt ze skrzypu polnego; ekstrakt z ziela pokrzywy; PABA; L-metionina;
kwas pantotenowy; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; witamina B6;
ryboflawina (witamina B2); tiamina (witamina B1); witamina A; biotyna; otoczka ( substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: talk, substancja wypełniająca: celuloza, barwniki: E171, E172, E133 i E104).

Ważne:

Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

E104 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

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

Chronić przed wilgocią.
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