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H-Pantoten Optimum tabl. * 60 !!!!!
 

Cena: 42,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ORKLA HEALTH SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Substancje wypełniające (fosforan diwapniowy, fosforan triwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa, karboksymetyloceluloza
usieciowana), sproszkowane ziele skrzypu polnego, maltodekstryna, wyciąg z zielonej herbaty, substancje glazurujące
(hydroksymetyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, szelak, wosk carnauba), kwas nikotynowy, stabilizator (glicerol),
tlenek cynko, octan DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki (dwutlenek tytana, tlenki żelaza i
wodorotlenki żelaza), siarczan manganu, siarczan miedzi (II), monoazotan tiaminy, ryboflawina, octan retinolu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, molibdenian (VI) sodu, selenian (IV) sodu, cyjanokobalamina.

Zawartość w 1 tabletce
Witamina A - 250 µg (31 % RWS)
Witamina E - 5 mg (42 % RWS)
Tiamina (Witamina B1) - 1,4 mg (127 % RWS)
Ryboflawina (Witamina B2) - 1,6 mg (114 % RWS)
Niacyna - 18 mg (113 % RWS)
Witamina B6 - 2 mg (143 % RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100 % RWS)
Witamina B12 - 1 µg (40 % RWS)
Biotyna - 150 µg (300 % RWS)
Kwas pantotenowy - 6 mg (100 % RWS)
Cynk - 7,5 mg (75 % RWS)
Miedź - 500 µg (50 % RWS)
Mangan - 0,75 mg (38 % RWS)
Selen - 12,5 µg (23 % RWS)
Molibden - 37,5 µg (75 % RWS)
Jod - 150 µg (100 % RWS)
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Ziele skrzypu polnego - 250 mg*, w tym:
krzem - 10 mg *
Wyciąg z zielonej herbaty- 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek (zawartość netto: 60 x 1020mg)

Charakterystyka
Suplement diety wspomagający pielęgnację włosów, skóry i paznokci.
Składniki takie jak biotyna oraz cynk wpływają korzystnie na kondycję włosów i skóry.
Cynk jest również jednym ze składników działających korzystnie na kondycję paznokci

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka dziennie, najlepiej po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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