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Skrzypovita 40+, 42 kapsułek włosy skóra
 

cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 42 sztuki

Postać Tabletki

Producent Natur

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Działanie

Dzięki swoim składnikom Skrzypovita 40+ pomaga zachować młody wygląd. Preparat zawiera formułę wzbogaconą w tak zwane
witaminy „młodości”: A, C i E.

dla utrzymania promiennej, gładkiej skóry, bez oznak zmęczenia niezbędna jest witamina C.

witaminy C i E to najsilniejsze antyoksydanty. Nie tylko opóźniają proces starzenia się skóry, ale również biorą czynny udział w ich
odnowie.

Skrzypovita 40+ zawiera również kwas hialuronowy i hydrolizat białek kolagenowych.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie. Popić wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

1 tabletka zawiera:

ekstrakt ze skrzypu polnego: 100 mg
ekstrakt z ziela pokrzywy: 40 mg
hydrolizat białek kolagenowych: 50 mg
PABA: 40 mg
kwas hialuronowy: 10 mg
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Substancja wypełniająca: celuloza; witamina C; ekstrakt ze skrzypu polnego; ekstrakt z ziela pokrzywy; PABA; hydroliza białek
kolagenowych; siarczan cynku; witamina E; kwas hialuronowy; kwas pantotenowy; siarczan miedzi; substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; witamina B6; ryboflawina (witamina B2); tiamina (witamina B1); witamina A;
biotyna; otoczka ( substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: talk, substancja wypełniająca:
celuloza, barwniki: E171, E172, E133 i E104).

Uwagi do stosowania

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych - E104 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Zawiera kolagen pochodzący z ryb.

Może zawierać śladowe ilości siarczanów.

Ostrzeżenia

Preparat można stosować jako substytut zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i
zdrowego trybu życia.

Zawartość

42 tabletki powlekane

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: NP PHARMA
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