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Grinday Look Up x 60 kaps
 

Cena: 83,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GRINDAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) (7% krzemionki); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; ekstrakt
z otrębów ryżowych; ekstrakt z pędów bambusa (Bambusa vulgaris) (70% krzemionki); mieszanina tokotrienoli i tokoferoli z olejowca
gwinejskiego (Elaeis guineensis) – EVNolMax™; ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) (4% polifenoli); kwas L-askorbinowy
(witamina C); cytrynian cynku; glukonian miedzi(II); L-selenometionina – Selenium SeLECT®; ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper
nigrum) (95% piperyny) – BioPerine®; D-biotyna (biotyna).

2 kapsułki zawierają:
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego (7% krzemionki) - 400 mg*
Ekstrakt z pędów bambusa (70% krzemionki) - 200 mg*
Mieszanina tokotrienoli/tokoferoli z olejowca gwinejskiego - EVNolMax™- 100,00 mg, w tym:

mieszanina tokotrienoli - 12,10 mg*
skwalen roślinny - 3,00 mg*
kompleks fitosteroli - 1,00 mg*

Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (4% polifenoli) - 100 mg*
Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (95% piperyny) – BioPerine® - 5,00 mg*
Witamina E - 3,36 mg (28% RWS)
Witamina C - 100 mg (125% RWS)
Biotyna - 1000 μg (2000% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Miedź - 2 mg (200% RWS)
Selen – Selenium SeLECT® - 55,00 µg (100% RWS)

RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia
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* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry, włosów i paznokci
Wspomaga wzrost włosów i wzmacnia ich strukturę
Przyczynia się do przeciwdziałania wypadaniu włosów
Pomaga zapobiegać łupieżowi oraz eliminować go
Wspomaga utrzymanie prawidłowej pigmentacji skóry i włosów
Wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dzienna zalecana porcja suplementu to 2 kapsułki. Przyjmować podczas posiłku rano i w ciągu dnia po jednej kapsułce. Popić około 300
ml wody. Nie zaleca się przyjmowania suplementu wieczorem, przed snem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Grinday Bartosz Ryłko,
ul. Szkolna 16/16
43-340 Kozy.

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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