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L'Biotica Loveliness Skrzyp Polny + Vitamina B complex x 30
kaps
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej lniany, żelatyna wieprzowa, ekstrakt (4:1) z ziela skrzypu polnego, magnez (tlenek magnezu), substancja utrzymująca wilgoć: glicerol
, cynk (tlenek cynku), emulgator: krzemionka koloidalna, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), barwnik: chlorofilina, selen (selenian
(IV) sodu), witamina B12 (cyjanokobalamina), mangan (siarczan manganu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1
(chlorowodorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), barwnik: dwutlenek tytanu

Zwartość składników w 1 kapsułce:

Ekstrakt z ziela skrzypu polnego: 100 mg*
Olej lniany: 390 mg*
Magnez: 57 mg (15% RWS)
Mangan: 0,75 mg (37,5% RWS)
Cynk: 7,5 mg (75% RWS)
Selen: 12,5µg (23% RWS)
Witamina B1: 1,1 mg (100% RWS)
Witamina B2: 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B6: 1,4 mg
Witamina B12: 2,5µg
Kwas pantotenowy: 6 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
*brak zalecanego rodzinnego spożycia

Masa netto
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21,33g (30 kapsułek po 711mg)

Charakterystyka

Suplement diety SKRZYP POLNY Vitamin B Complex to uzupełnienie codziennej diety wspomagającej od wewnątrz piękno
Twoich włosów, skóry głowy i paznokci.
Ekstrakt ze skrzypu polnego przyczynia się do poprawy kondycji włosów, skóry i paznokci.
Specjalnie wyselekcjonowany kompleks witamin z grupy B i minerałów optymalizuje skuteczność suplementacji skrzypem.
Witaminy z grupy B wspierają także prawidłowe działanie układu odpornościowego (B6,B12), przyczyniają się do zmniejszenia
uczucia zmęczenia i znużenia (B2).
Kompleks minerałów (cynk, mangan, selen) pomaga w ochronie komórek przed uszkodzeniami i szybszym starzeniem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia to 1 kapsułka. Zażywać w trakcie posiłku.

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

Producent
L'Biotica Sp. z o.o.
ul. Nowatorów 11
80-298 Gdańsk

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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