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Skrzyp tabl.powl. 30 tabl.
 

Cena: 8,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)

Postać tabl.powl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki
Wyciąg ze skrzypu, substancje wypełniające: celuloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca: sorbitole, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancje
glazurujące: kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja): wyciąg ze skrzypu – 200mg (otrzymany z 2000mg suszonego
skrzypu), w tym: orientacyjna zawartość krzemionki – 14mg.

Działanie
Suplement diety Skrzyp polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w naturalną krzemionkę. Krzem to niezwykle ważny minerał,
który w organizmie występuje m.in. w tkance łącznej, włosach, paznokciach, kościach. Wyciąg ze skrzypu polnego wspiera wzmocnienie
skóry, włosów i paznokci. Dodatkowo pomaga utrzymać w zdrowiu układ moczowy, zwiększając usuwanie wody przez nerki. Skrzyp
pomaga także w utrzymaniu odpowiedniej wytrzymałości ścian naczyń krwionośnych.

Zastosowanie:
Suplement diety Skrzyp przeznaczony do stosowania w celu uzupełnienia codziennej diety w krzemionkę pochodzącą z wyciągu ze
skrzypu. Preparat dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut, czyli zamiennik zróżnicowanej diety. Zachowanie zrównoważonego sposobu
żywienia i zdrowego trybu życia ma duże znaczenie. Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze
pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu diety. Nie stosować u kobiet w ciąży, kobiet karmiących
piersią oraz u dzieci.

Sposób użycia
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Zalecana dzienna porcja: jedna tabletka. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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