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Skrzyp + Vit z bambusem 60 tabl, + krem do rąk 50ml
GRATIS
 

Cena: 11,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent NORD FARM SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

SKRZYP Z BAMBUSEM + VIT Piękna skóra, włosy i paznokcie

Wskazania:
Skrzyp z Bambusem + Vit to suplement diety przeznaczony do codziennego stosowania w celu wsparcia kondycji włosów, skóry i
paznokci.

Właściwości:
Skrzyp z Bambusem + Vit zawiera ekstrakty roślinne: ekstrakt z pędów bambusa zawierający 70% krzemionki, ekstrakt z ziela skrzypu
oraz liści pokrzywy, a także cynk i witaminy (witamina C, witamina B1, biotyna). Cynk i biotyna pozwalają zachować zdrową skórę i
włosy. Dodatkowo cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.

Składniki:
Składniki Skrzyp z Bambusem + Vit: substancja wypełniająca (celuloza), ekstrakt z pędów bambusa Bambusa vulgaris zawierający 70%
krzemionki, ekstrakt z ziela skrzypu polnego Equisetum arvense, glukonian cynku, witamina C (kwas L-askorbinowy), ekstrakt z liści
pokrzywy Urtica dioica, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), witamina BI (monoazotan tiaminy),
biotyna (D-biotyna).

Zawartość substancji czynnych charakteryzujących produkt:

Nazwa substancji: W porcji dziennej (1 tabletka) ZDS*
•Ekstrakt z pędów bambusa, w tym: 100 mg --
70% krzemionka 70 mg
•Ekstrakt z ziela skrzypu 35 mg --
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•Witamina C 30 mg 37,5 % ZDS*
•Ekstrakt z liści pokrzywy 15 mg --
•Cynk 5 mg 50 % ZDS*
•Witamina B1 0,55 mg 50 % ZDS*
•Biotyna 25 mcg 50 % ZDS*
* ZDS - zalecane dzienne spożycie

Stosowanie:
Skrzyp z Bambusem + Vit należy spożywać w ilości 1 tabletki dziennie.

Opakowanie:
60 tabletek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.
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