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Maxi Krzem, 30 kapsułek włosy skóra paznokcie
 

cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent COLFARM

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Zawarte w suplemencie diety mikroelementy i witaminy:

Biotyna wzmacnia włosy: wspiera powstawanie cebulek włosa i wspomaga ich wzrost.

Cynk i selen korzystnie wpływają na prawidłowy stan włosów, i paznokci.

Miedź przyczynia się do prawidłowej pigmentacji skóry i włosów. Jod przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry.

Dodatkowo Maxi Krzem zawiera witaminy: C, B1, B2, B3, B12, E oraz kwas foliowy.

Maxi Krzem zawiera także wyciagi roślinne ze skrzypu polnego, i ziela pokrzywy, które wzmacniają włosy oraz paznokcie.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 kapsułka dziennie.

Skład

Składniki

1 tabletka

%RWS*

Wyciąg z ziela skrzypu polnego

w przeliczeniu na suszone ziele skrzypu polnego zawierający krzemionkę
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150 mg

1500 mg 10,5 mg

Wyciąg z pędów bambusa - 50 mg

zawierający krzemionkę - 35 mg

Wyciąg z ziela pokrzywy - 75 mg

w przeliczeniu na suszone ziele pokrzywy - 450 mg

Żelazo - 3,5 mg - 25%

Cynk - 2,5 mg - 25%

Mangan - 0,5 mg - 25%

Miedź - 0,25 mg - 25%

Jod - 37,5 µg - 25%

Selen - 13,75 µg - 50%

Witamina C - 20 mg - 25%

Niacyna (ekwiwalent niacyny) - 4 mg - 25%

Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 3 mg - 25%

Kwas pantotenowy - 13,8 mg - 25%

Ryboflawina (witamina B2) - 0,35 mg - 25%

Witamina B6 - 0,35 mg - 25%

Tiamina (witamina B1) - 0,275 mg - 25%

Kwas foliowy - 50 µg - 25%

Biotyna - 175 µg - 350%

Witamina B12 - 0,625 µg - 25%

L-metionina - 20 mg

Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) - 5 mg

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

wyciąg z ziela skrzypu polnego, żelatyna wołowa, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z pędów bambusa, premix witaminowy (witamina C,
niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, tiamina, kwas foliowy, biotyna, witamina B12), premix mineralny
(żelazo, cynk, mangan, miedz, jod, selen), L-metionina, kwas pantotenowy, kwas para-aminobenzoesowy; substancje przeciwzbrylające:
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: celuloza, barwnik: dwutlenek tytanu; biotyna.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

Nie stosować preparatu w okresie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Zawartość:

30 kapsułek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: COLFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
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