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Domowa apteczka skrzyp complex x 50 tabl
 

Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 tabl

Postać Tabletki

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: fosforan dwuwapniowy, ziele skrzypu polnego, drożdże piwne, kwasy tłuszczowe, substancja
przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, L-cysteina, kwas L-askorbinowy, ziele pokrzywy, dwutlenek krzemu, maltodekstryna, glukonian
manganu, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, tlenek cynku, glukonian miedzi (II), D-
pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, selenian (IV) sodu, jodek potasu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina

Zawartość (2 tabletki):

ziele skrzypu polnego 440mg*
ziele pokrzywy 40mg*
drożdże piwne 200mg*
l-cysteina 60mg*
witamina C 40mg (50% RWS)
witamina A 400µg (50% RWS)
biotyna 25µg (50% RWS)
niacyna 8mg (50% RWS)
kwas pantotenowy 3mg (50% RWS)
ryboflawina 0,7mg (50% RWS)
witamina B6 0,7mg (50% RWS)
tiamina 0,55mg (50% RWS)
kwas foliowy 100µg (50% RWS)
witamina B12 1,25µg (50% RWS)
krzem 10mg*
cynk 5mg (50% RWS)
miedź 0,5mg (50% RWS)
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mangan 1mg (50% RWS)
selen 27,5µg (50% RWS)
jod 75µg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
50 tabletek (zawartość netto: 50 x 0,7g)
zawartość netto opakowania: 35g

Charakterystyka
Preparat zawiera ekstrakt ze skrzypu i pokrzywy, które wzbogacone są dodatkowo krzemem, drożdżami oraz bogatą kompozycją
witamin, które wspomagają prawidłowy wzrost i regenerację włosów, skóry i paznokci.
Związek chelatowy pomaga zwiększać przyswajalność minerałów w organizmie.

Przeciwwskazania
Niewskazane dla osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią: w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dwa razy dziennie, w trakcie lub po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
Domowa Apteczka
Myśliwska 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki

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.
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