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SKRZYPOVITA 40+ 42 TABLETKI
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NATUR PRODUKT

Opis produktu
 

SKRZYPOVITA 40+ 42 TABLETKI 

Skrzypovita 40+ to preparat dla kobiet dojrzałych. Pomaga zachować młody wygląd oraz zdrowe włosy, gładką skórę, mocne paznokcie.
Zawiera kwas hialuronowy i hydrolizat białek kolagenowych. Zawiera PABA (kwas para-aminobenzoesowy). Dzięki zawartości miedzi
włosy zachowują na dłużej swój naturalny kolor. witamina A pomaga zachować zdrową skórę. Witamina E pomaga w ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym. działanie kolagenu wspomaga witamina C, biorąca udział w jego syntezie. Cynk przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych, pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.

Zastosowanie: dla kobiet dojrzałych jako pomoc w zachowaniu młodego wyglądu.

Sposób użycia: 1 tabletka dziennie. Popić wodą.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt ze skrzypu polnego, kwas L-askorbinowy (witamina C), hydrolizat białek
kolagenowych, ekstrakt z ziela pokrzywy, PABA (kwas para-amino-benzoesowy), siarczan cynku, octan DL-alfa tokoferylu (witamina E),
kwas hialuronowy, substancja przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia
((kwas panto-tenian wapnia) kwas pantotenowy), siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina
B2), monoazotan tiaminy (witamina B1), octan retinylu (witamina A), D-biotyna, cholekalcyferol (witamina D3), otoczka (substancja
zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca:celuloza, substancja wiążąca: talk, barwnik: E171, E172, E104,
E133). E104 może zawiera c szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi dzieci.

1 tabletka zawiera:v ekstrakt ze skrzypu polnego 100g, hydrolizat białek kolagenowych 50mg, ekstrakt z ziela pokrzywy 40mg, PABA
40mg, kwas hialuronowy 10mg; witamina C 80mg (100%)*, witamina E 12mg ?-TE (100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, witamina
B6 1,4mg (100%)*, ryboflawina 1,4mg (100%)*, tiamina 1,1mg (100%)*, witamina A 800µg (100%)*, biotyna 50µg (100%)*, witamina D3
5µg (100%)*, cynk 10mg (100%)*, miedź 1000µg (100%)*.
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* RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:

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

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

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

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

Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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