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L'Biotica Loveliness Włosy i Paznocie Complex x 30 tabl
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: Celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z ziela skrzypu 7% krzemionki (Equisetum Arvense L), kwas l-askorbinowy
(witamina C), ekstrakt z liści zielonej herbaty 40% polifeonoli (Camellia Sinensls), alga spirulina proszek, substancja wypełniająca:
poliwinylopirolidon, fumaran żelaza, ekstrakt z liści pokrzywy DER 4:1 (Urtica dioica), octan DL-a-tokoferylu (witamina E), amid kwasu
nikotynowego (witamina B3), sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), kwas para aminobenzoesowy,
inozytol, metionina, tlenek cynku, substancja wiążąca: sól sodowa karboksymetylocelulozy, glukonian manganu, D-pantotenian wapnia
(witamina B5), ekstrakt z morszczynu 0,1% jodu (Fucus veslculosus), octan retinylu (witamina A), L-selenometionina,
ryboflawiny-5'-fosfbran sodu (witamina B2), cyjanokobalamina (witamina B12), cholekalcyferol (witamina D), chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), monoazotan tiaminy (witamina B1), glukonian miedzi, kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu, witamina H (biotyna), molibdenian amonu 4-hydrat.

1 tabletka zawiera: 
Witamina C: 75 mg (94% RWS)
Witamina B3: 16 mg (100% RWS)
Kwas para-aminobenzoesowy: 10 mg*
Inozytol: 10 mg
Witamina E: 9 mg (75% RWS)
Witamina B5: 6 mg (100% RWS)
Witamina B6: 2 mg (143% RWS),
Witamina B2 1,6 mg (114% RWS)
Witamina B1 1,4 mg (127% RWS)
Witamina A: 800 mcg (100% RWS)
Kwas foliowy: 200 mcg (100% RWS)
Witamina H 150 mcg (300% RWS)
Witamina D 5 mcg (100% RWS)
Witamina B12: 2 mcg (80% RWS)
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Cynk: 7,5 mg (75% RWS)
Żelazo: 7 mg (50% RWS)
Krzem 4,3 mg*
Mangan 0,75 mg (38% RWS)
Miedź 0,5 mg (50% RWS)
Jod 150 mcg (100% RWS)
Molibden: 37,5 mcg (75% RWS)
Selen 12,5 mcg (23% RWS)
Metionina 10 mg*
Skrzyp polny (ekstrakt suchy) 100 mg*
Zielona herbata (ekstrakt suchy): 50 mg
Alga spirulina (proszek) 50 mg*
Pokrzywa zwyczajna (ekstrakt suchy) 20 mg*
Morszczyn pęcherzykowaty (ekstrakt suchy) 6 mg*

RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Przyczynia się do uzupełnienia codziennej diety w niezbędne dla organizmu witaminy i minerały ukierunkowane na wzmocnienie
kondycji włosów i paznokci.
Przyczynia się do utrzymania zdrowej kondycji włosów, skóry i paznokci, gdy organizm jest szczególnie narażony na niedobór
składników m.in. w okresach wzmożonego stresu, przemęczenia, nieregularnego lub nieodpowiedniego odżywiania.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zaleca się stosować 1 tabletkę dziennie, po posiłku. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim
światłem słonecznym. Data przydatności do spożycia odnosi się do produktu nieotwartego i prawidłowo przechowywanego.

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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