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Vitter Blue Skrzyp Forte z biotyną, 45 tabletek
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

Vitter Blue Skrzyp z biotyną Forte, 45tabl.
Suplement diety, którego składniki, takie jak biotyna, cynk oraz skrzyp polny pomagają zachować zdrowe włosy. Ponadto biotyna, cynk,
witaminy A, C i B2 pomagają zachować zdrową skórę, a cynk paznokcie.

Zalecane spożycie: 

dorośli 1-2 tabletki dziennie podczas posiłku, popić wodą.

Przeciwwskazania:

kobiety w ciąży oraz matki karmiące przed zastosowaniem suplementu powinny konsultować się z lekarzem.

Uwagi przy stosowaniu:

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 jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.
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Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze między 0-25 stopni C, w suchym miejscu.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Składniki:

substancja wypełniająca: celuloza; laktoza; glukonian cynku; ekstrakt ze skrzypu polnego; kwas L-askorbinowy (witamina C); ekstrakt z
pokrzywy; substancja wypełniająca: śól sodowa karboksymetylocelulozy; substancja p[rzeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; D-
pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); ryboflawina (witamina B2); monoazotan tiaminy
(witamina B1); octan retinylu (witamina A); D-biotyna (biotyna).

1 tabletka zawiera: ekstrakt ze skrzypu polnego 50mg, witamina C 40mg (50%)*, ekstrakt z pokrzywy 20mg, cynk 5mg (50%)*, kwas
pantotenowy 3mg (50%), ryboflawina (witamina B2) 0,7mg (50%)*, witamina B6 0,7mg (50%)*, tiamina (witamina B1) 0,55mg (50%)*,
witamina A 400mcg (50%)*, biotyna 25mcg (50%)*.

2 tabletki zawierają: ekstrakt ze skrzypu polnego 100mg, witamina C 80mg (100%)*, ekstrakt z pokrzywy 40mg, cynk 10mg (100%)*,
kwas pantotenowy 6mg (100%), ryboflawina (witamina B2) 1,4mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, tiamina (witamina B1) 1,1mg
(100%)*, witamina A 800mcg (100%)*, biotyna 50mcg (100%)*.
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