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Merz Spezial Dragees tabl.drażow. 60tabl.
 

Cena: 45,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent MERZ PHARMACEUTICALS GMBH

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Sacharoza, talk, laktoza, witamina C, mikrokrystaliczna celuloza, proszek białka sojowego, E171, amid kwasu nikotynowego, guma
arabska, witamina E, tlenek magnezu, szelak, kwas pantotenowy, fumaran żelaza (II), tlenek cynku, stearynian magnezu, witamina B6,
syrop glukozowy, witamina B2, witamina B1, krzemionka koloidalna, polisorbat 80, poliwinylopirolidon, witamina A, folacyna, wosk
pszczeli, wosk karnauba, E172, E 132, biotyna, witamina B12.

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji (w 2 drażetkach): witamina C – 120mg (150% RWS), niacyna – 30mg (187% RWS),
witamina E – 13,4mg (112% RWS), kwas pantotenowy – 7,2mg (120% RWS), witamina B6 – 3,2mg (229% RWS), witamina B2 – 2,6mg
(186% RWS), witamina B1 – 2,4mg (218% RWS), witamina A – 787mcg (98% RWS), kwas foliowy – 400mcg (200% RWS), biotyna –
60mcg (120% RWS), witamina B12 – 2mcg (80% RWS), żelazo – 5mg (36% RWS), cynk – 5mg (50% RWS), sproszkowane białko soi –
50mg, w tym: cysteina – 0,55mg, metionina – 0,55mg.
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie:
Wysoka skuteczność suplementu diety Merz Spezial Dragees wynika z zastosowania innowacyjnej formuły farmaceutycznej MTS (Micro
Targeting System). Zwiększa ona efektywność transportu międzykomórkowego substancji czynnych zawartych w preparacie, co
wpływa także na wchłanialność składników, czyli aż 15 witamin i minerałów. Połączenie witamin z grupy B, witamin C i E oraz cynku i
nikotynamidu wpływa odżywczo na skórę, a także odpowiada za spowolnienie procesów jej starzenia. Wzmocnienie struktury włosów i
wsparcie dla ich wzrostu zapewniają: aminokwasy (metionina, cysteina), biotyna, kwas foliowy, niacyna, kwas pantotenowy i
ryboflawina. Natomiast cynk w połączeniu z żelazem, kwasem pantotenowym i zawierającymi siarkę aminokwasami pomaga
odbudować strukturę paznokci.

Zastosowanie:
Suplement diety Merz Spezial Dragees przeznaczony do stosowania jako środek wzmacniający i poprawiający wygląd i kondycję skóry,
paznokci i włosów.
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Informacje dodatkowe:
Drażetki zawierają surowce pochodzenia sojowego oraz laktozę. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety i zdrowego trybu życia. Należy chronić przed działaniem wilgoci i światła. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 2 drażetki. Przyjmować 1 drażetkę dwa razy dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.
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