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SKRZYPOVITA WŁOSY PAZNOKCIE SKÓRA 80kaps.
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NATUR PRODUKT

Opis produktu
 

SKRZYPOVITA x 80 kapsułek 

Skrzypowita Suplement diety który pomoże uzupełnić dietę w składniki, które pomogą Ci przywrócić im piękny, zdrowy wygląd.
Suplement diety Skrzypovita zawiera m.in. cynk, ekstrakt ze skrzypu polnego i pokrzywy, witaminy z grupy B i witaminę C.

Działanie:

Jeśli w Twojej diecie brakuje niektórych substancji, może na tym ucierpieć wygląd Twojej skóry i jej wytworów. Suplement diety
Skrzypovita pomoże uzupełnić dietę w odpowiednie składniki, w tym w biotynę, cynk oraz witaminy (A, C, z grupy B). Biotyna wraz z
witaminą A i ryboflawiną pomagają utrzymać zdrowy wygląd skóry. Dodatkowo cynk wspiera utrzymanie pięknych paznokci i włosów.
Witamina B6 wspiera prawidłowy proces syntezy cysteiny, czyli aminokwasu, który jest potrzebny do prawidłowej budowy włosa.

Zastosowanie:

Suplement diety Skrzypovita przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki wspomagające utrzymanie
pięknych włosów, paznokci i skóry.

Zawartość składników w jednej kapsułce/dwóch kapsułkach: ekstrakt ze skrzypu polnego – 25mg/50mg, ekstrakt z ziela pokrzywy –
10mg/20mg, biotyna – 75mcg (150% RWS)/150mcg (300% RWS), witamina B6 – 1mg (71% RWS)/2mg (143% RWS), tiamina – 0,7mg
(64% RWS)/1,4mg (127% RWS), ryboflawina – 0,8mg (57% RWS)/1,6mg (114% RWS), kwas pantotenowy – 3mg (50% RWS)/6mg (100%
RWS), witamina A – 400mcg RE (50% RWS)/800mcg RE (100% RWS), witamina C – 30mg (38% RWS)/60mg (75% RWS), cynk – 7,5mg
(75% RWS)/15mg (150% RWS).

RWS – referencyjna wartość spożycia. RE – ekwiwalent retinolu.
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Składniki:

Laktoza, składniki otoczki: żelatyna, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt ze skrzypu polnego, siarczan cynku, ekstrakt z ziela
pokrzywy, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, D-pantotenian wapnia (kwas
pantotenowy), barwniki: E171, E171, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy
(witamina B1), octan retinylu (witamina A), D-biotyna. Informacje o alergenach: zawiera laktozę.

Informacje dodatkowe:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed działaniem światła i wilgoci.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:

Zalecana dzienna porcja: 1-2 kapsułki. Przyjmować, popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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