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Belissa, 60 tabletek
 

Cena: 23,84 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Belissa to suplement diety dla kobiet, które chcą wzmocnić włosy, skórę i paznokcie. Preparat zawiera największą dawkę skrzypu
polnego, który poprawia kondycję skóry, wspomagając jednocześnie wzrost włosów i paznokci. Suplement diety został wzbogacony
dodatkowo o L-cysteinę, aminokwas, który występuje naturalnie jako element strukturalny białek skóry i włosów. Ponadto zawarty w
produkcie komplet witamin i mikroelementów pomaga zachować zdrową skórę. belissa suplement diety to bogata kompozycja
składników, których systematyczne stosowanie, poprawia kondycję włosów i paznokci.
Skład:(zawartość w 1 tabletce):
Ziele skrzypu polnego - 1440 mg, L-cysteina - 30 mg, Witamina A - 800 µg ekwiwalentu retinolu, Tiamina (witamina B1) - 0,8 mg,
Ryboflawina (witamina B2) - 1 mg, Witamina B6 - 1,1 mg, Witamina B12 - 0,6 µg, Witamina C - 30 mg, Witamina E - 5 mg ekwiwalentu alfa-
tokoferolu, Niacyna (witamina PP)- 8,9 mg ekwiwalentu niacyny, Biotyna - 77 µg, Kwas pantotenowy - 5,1 mg, Kwas - foliowy 200 µg,
Cynk - 7,3 mg, Jod - 73 µg, Żelazo - 6,9 mg, B-karoten - 0,9 mg.
Sposób użycia:Dorośli: 1 tabletka dziennie.Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przeciwwskazania:Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A. W
okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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