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NATURELL Silica Biotyna Max tabl. 60tabl.
 

Cena: 28,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Naturell Silica Biotyna Max to preparat o wysokiej zawartości biotyny, która pomaga zachować zdrową skórę, włosy i zdrowe paznokcie.
Preparat zawiera kompozycję witamin, minerałów, aminokwasów oraz wyciąg ze skrzypu polnego.

Właściwości Naturell Silica Biotyna Max:
Włosy
biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy
skrzyp polny poprawia kondycje skóry, włosów i paznokci. Wspomaga wzrost włosów oraz je wzmacnia

Skóra
niacyna, biotyna, ryboflawina i cynk pomagają zachować zdrową skórę
ryboflawina i selen pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, tj. chronią DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem
przez wolne rodniki
cynk i żelazo biorą udział w procesie podziału komórek

Paznokcie
skrzyp polny, selen i cynk pomagają zachować zdrowe paznokcie

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia:
Dorośli - 1 tabletka dziennie

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny skonsultować
stosowanie preparatu z lekarzem. Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi witaminy z grupy B lub krzem.
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WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym
miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Skład:
substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza mikrokrystaliczna; wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum
arvense); L-lizyna; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); cynk (cytrynian cynku); substancja wypełniająca: sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; DL-metionina; niacyna (amid kwasu nikotynowego); krzem (ditlenek krzemu); żelazo
(fumaran żelaza (II)); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); selen (selenian (IV) sodu); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; biotyna (D-biotyna); substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
magnezu); barwnik: karmel amoniakalny; ryboflawina; substancja glazurująca: glikol polietylenowy.

Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.
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