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SOLGAR, Formuła Włosy, Skóra, Paznokcie, 60 tabletek
 

Cena: 65,00 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

SOLGAR, Formuła Włosy, Skóra, Paznokcie, 60 tabletek
Preparat zawiera wszystkie składniki, które organizm wykorzystuje do budowy kolagenu i keratyny, fundamentalnych składników
włosów, skóry i paznokci. Zawarta w preparacie organiczna postać siarki MSM pozyskiwana jest z sosny. MSM jest bazą dla budowy
kolagenu i keratyny. Źródłem krzemu w preparacie są oceaniczne algi, jest to najlepsze znane źródło krzemu. Witamina C występuje w
postaci naturalnej.

Aminokwasy (lizyna i prolina) oferowane są w preparacie w postaci wolnej (wchłaniają się bez konieczności trawienia). Ochronny dla
skóry i włosów cynk dostarczany jest z organicznego cytrynianu zapewniającego lepszą wchłanialność. Łatwo przyswajalna miedź
decydująca o pigmentacji i sprężystości skóry to glicynian miedzi.

Naturalnie wysoka przyswajalność wszystkich składników oraz odpowiedni ich poziom zapewnia zaskakująco szybko poprawę stanu i
wyglądu włosów, skóry i paznokci.

SKŁAD:
Każda tabletka zawiera:
MSM....................................................................500 mg
(metylosulfonylometan)
Krzem..................................................................75 mg
(krzemionka, proszek z czerwonych alg (L.cordlioides))
Witamina C..........................................................60 mg
kwas l-askorbinowy
L-Lizyna...............................................................25 mg
(L-Lizyna HCl)
L-Prolina..............................................................25 mg
Cynk....................................................................7.5 mg
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(cytrynian cynku)
Miedź..................................................................1000 µg
(diglicynian miedzi)

SPOSÓB UŻYCIA:
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE:
1 do 2 tabletek dziennie

OPAKOWANIE:
60 tabletek

KURACJA:
30 do 60 dni

INFORMACJE DODATKOWE:

Naturalne substancje pomocnicze
Substancja Wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna
Substancje Przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian magnezu
Substancja Poślizgowa:hydroksypropylometyloceluloza
Glicerol
Guma roślinna

Informacja alergiczna:
Produkt nie zawiera: cukru, soli, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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