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Belid SR, 60 tabletek
 

Cena: 42,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.o przedł.uwaln.

Producent AXXON SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Substancje wypełniające: celuloza, hydroksypropylometyloceluloza, glukonian cynku, D-pantotenian wapnia; otoczka Nutraficient,
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, biotyna (D-biotyna), glukonian miedzi.

Zawartość składników w jednej tabletce/w dwóch tabletkach: kwas pantotenowy – 4,5mg (75% RWS)/9mg (150% RWS); biotyna –
2500mcg (5000% RWS)/5000mcg (10000% RWS); cynk – 5,3mg (53% RWS)/10,6mg (106% RWS); miedź – 0,3mg (30% RWS)/0,6mg
(60% RWS)
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie:
Kompozycja składników, które wspierają utrzymanie silnych włosów, mocnych paznokci oraz pięknej skóry. Biotyna wspiera utrzymanie
właściwego metabolizmu makroskładników odżywczych, jest ważnym elementem pozwalającym zachować zdrowe włosy i skórę.
Suplement diety Belid SR zawiera w jednej tabletce aż 2500mcg biotyny! Cynk również pomaga zadbać o skórę, włosy oraz o paznokcie.
Dodatkowo uczestniczy w procesie podziału komórek, wspiera właściwą syntezę białka i wspomaga ochronę komórek organizmu przed
stresem oksydacyjnym. Miedź pomaga w prawidłowej pigmentacji włosów i skóry oraz w utrzymaniu odpowiedniego stanu tkanek
łącznych, dodatkowo, podobnie jak cynk, wzmacnia ochronę komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Kwas pantotenowy pomaga
zachować prawidłowy metabolizm energetyczny, a także właściwą syntezę oraz metabolizm witaminy D, hormonów steroidowych i
niektórych neuroprzekaźników.

Zastosowanie:
Suplement diety Belid SR przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w biotynę, kwas pantotenowy, cynk i miedź.

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.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci, u kobiet w ciąży i u matek
karmiących.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 1-2 tabletki. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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