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Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent NEW NORDIC

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
WŁOSY, SKÓRA I PAZNOKCIE

Hair Volume pomaga zachować zdrowe włosy oraz właściwą pigmentację, zalecany w celu:

- utrzymania prawidłowego wzrostu, struktury i objętości włosów

- utrzymania prawidłowej pigmentacji włosów

- utrzymania zdrowych i mocnych paznokci

Preparat zawiera wyciąg z jabłka bogaty w oligomery proantocyjanidynowe, proso bogate w miliacynę, skrzyp bogaty w krzemionkę oraz
miedź, która zapewnia prawidłowy wzrost i kolor włosów. Składniki odżywcze takie jak biotyna, kwas pantotenowy oraz cynk
wspomagają utrzymanie zdrowych włosów, skóry i paznokci. Miedź wspomaga utrzymanie właściwego koloru włosów.

 JABŁKA

Czysty wyciąg z owoców jabłka zawarty w tabletce otrzymywany jest w procesie naturalnego selekcjonowania i przetwarzania świeżych
jabłek. Otrzymana w ten sposób miazga jest suszona i ekstrahowana na drodze wymywania obojętnej celulozy, w wyniku czego
następuje koncentracja pożytecznych składników roślinnych zawierających proantocyjanidynę-B2.

SKŁADNIKI ODŻYWCZE W DZIENNEJ PORCJI 1 Tabletka

Wyciąg z jabłka (owocu) (Malus domestica, Borkh) 5:1 300 mg

Wyciąg z prosa (Panicum miliaceum L.) 5:1 250 mg

Wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum arvense, L.) 200 mg

L-cysteina 60 mg
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L-metionina 50 mg

Krzemionka 14 mg

Biotyna 475 mcg (950% RDA)

Kwas pantotenowy 30 mg (500% RDA)

Cynk 10 mg (100% RDA)

Miedź 1 mg (100% RDA)

RDA – Zalecane Dzienne Spożycie

DZIENNA PORCJA

Przyjmować 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą. Dla uzyskania najlepszych rezultatów kontynuować stosowanie przez
co najmniej 3 miesiące.
Suplement nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży
lub karmiących piersią oraz dzieci poniżej 11 roku życia bez konsultacji z lekarzem.

SKŁADNIKI

Celuloza mikrokrystaliczna E 460 (substancja wypełniająca), wyciąg z owoców jabłka (Malus domestica, Borkh), wyciąg z prosa
(Panicum miliaceum L), wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), L-cysteina (chlorowodorek bezwodny), L-metionina,
krzemionka, woda, kwas pantotenowy (d-pantoteinian wapnia), sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana E 468 (substancja
rozsadzająca), cynk (tlenek cynku), stearynian magnezu E 470b (substancja powlekająca), hydroksypropylometyloceluloza E 464
(substancja powlekająca), miedź (siarczan miedzi), dwutlenek krzemu E 551 (substancja przeciwzbrylająca), biotyna (d-biotyna).
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