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Hair Care Panda żelki z biotyną 300 g
 

Cena: 75,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 g

Postać Żelki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
syrop glukozowy, cukier, modyfikowana skrobia z tapioki, modyfikowana skrobia ziemniaczana, mieszanka witaminowo-mineralna
(glukonian cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, octan retinylu, selenian (VI) sodu,
cyjanokobalamina, D-biotyna, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy); kwas: kwas
cytrynowy, regulator kwasowości: cytryniany sodu, aromaty, barwnik: dwutlenek tytanu, koncentraty owocowo-warzywne: pomidor,
rzodkiewka, jabłko, dynia.

Zawartość w 2 żelkach:
Biotyna 2500 µg (5000% RWS)
Witamina E 12 mg (100% RWS)
Tiamina 1,1 mg (100% RWS)
Niacyna 16 mg (100% RWS)
Kwas pantotenowy 6 mg (100% RWS)
Witamina B6 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B12 2,5 µg (100% RWS)
Kwas foliowy 200 µg (100% RWS)
Witamina A 800 µg (100% RWS)
Cynk 10 mg (100% RWS)
Selen 55 µg (100% RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
300 g

Charakterystyka
Hair Care Panda to suplement diety w postaci żelków dla dorosłych odpowiednich dla wegan.
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Biotyna, cynk, selen pomagają zachować zdrowe włosy.
Niacyna, witamina A pomagają zachować zdrową skórę.
Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 żelki dziennie, po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać preparat w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla:
Noble Health Sp. z o.o.
Wielogóra, Warszawska 62
26-600 Jedlińsk

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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