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Aliness RevitalHair x 60 kaps
 

Cena: 36,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej z kiełków pszenicy, L-cysteina , Ekstrakt ze skrzypu polnego, Żelazo (Fumaran żelaza II), L-metionina, Lecytyna sojowa, substancja
zagęszczająca: Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, Wyciąg z pędów bambusa, Ekstrakt z ziela pokrzywy, L-lizyna, substancja
zagęszczająca: Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, Witamina E (D-alfa-tokoferol), Hydrolizat protein ryżu i Selenianu sodu (VI),
Witamina B12 (cyjanokobalamina), Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), Witamina D3 (cholekalcyferol), Biotyna (D-biotyna).
Składniki otoczki kapsułki: żelatyna, barwniki: czarny tlenek żelaza, czerwony tlenek żelaza, żółty tlenek żelaza.

1 kapsułka zawiera:

Olej z kiełków pszenicy: 150 mg*
L-cysteina: 40 mg*
Ekstrakt ze skrzypu polnego: 40 mg*
L-metionina: 30 mg*
Lecytyna sojowa: 20 mg*

w tym fosfolipidy: 10 mg*
Ekstrakt z ziela pokrzywy: 20 mg
Wyciąg z pędów bambusa: 40 mg
L-lizyna: 16 mg
Żelazo (Fumaran żelaza II): 7,00 mg (50%RWS)
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Hydrolizat protein ryżu i selenianu sodu: 6 mg
w tym selen: 27,50 μg (50% RWS)

Witamina E: 6,00 mg (50% RWS)
Witamina B6: 0,70 mg (50% RWS)
Biotyna: 50 μg (100% RWS)
Witamina D3: 2,5 μg (50%RWS)
Witamina B12: 1,25 μg (50%RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Wspomaga odbudowę włosów i paznokci.
Przyczynia się do ochrony włosów przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych (słońce, wiatr, mróz, farbowanie,
suszenie).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki w trakcie lub po posiłku popijając wodą

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew

Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

