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Humavit Skrzyp i pokrzywa x 150 tabl
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 tabl

Postać Tabletki

Producent GOLDSTUDIO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Humavit skrzyp, pokrzywa, drożdże Piwowarskie na skórę, włosy, paznokcie. Produkt zawiera drożdże piwne oraz ekstrakty ze skrzypu
polnego i pokrzywy. Krzem zawarty w skrzypie pomaga w utrzymaniu dobrego stanu skóry włosów i paznokci. Składniki mineralne
zawarte w pokrzywie mają działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne.

Cechy

ekstrakt ze skrzypu polnego i pokrzywy, drożdże piwowarskie

Składniki
drożdże piwne (Saccharomyces cerevisiae), substancja wiążąca: skrobia ziemniaczana, ekstrakt skrzypu polnego (7 %), ekstrakt
pokrzywy (3 %), stabilizator: fosforan triwapniowy

Wartości odżywcze Zawartość składników wykazujących efekt fizjologiczny w
dzienne porcji produktu - 4 tabletki:

Drożdże piwne (Saccharomyces cerevisiae) 1100 mg
Ziele skrzypu polnego (Equistum arvense) - ekstrakt 50 mg
Ziele pokrzywy (Urtica dioica) - ekstrakt 30 mg

Stosowanie
Zalecane spożycie: 2 razy dziennie po 2 tabletki w trakcie lub po posiłku, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania
Uwaga: Produkt przeznaczony dla dorosłych. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i w okresie karmienia. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz nie zastąpi zdrowego trybu życia. Przechowywać w suchym
miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
GOLDSTUDIO Adam Rudziński

Zawartość opakowania
100

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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