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Maxi Krzem + Biotyna x 30 kaps
 

Cena: 20,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Maxi Krzem + Biotyna w postaci kapsułek od Colfarm z bogatymi w krzemionkę wyciągami roślinnymi, biotyną,
kwasem pantotenowym, minerałami i witaminami jest produktem przeznaczonym do stosowania doustnego. Na co jest Maxi Krzem +
Biotyna? Wskazaniem do stosowania suplementu jest wzbogacenie zdrowej diety w wyciąg ze skrzypu polnego i pędów bambusa, które
są bogate w krzemionkę, a także wyciąg z ziela pokrzywy, bardzo wysoką dawkę biotyny oraz dawkę witamin i minerałów, które
wspomagają zdrową kondycję włosów, skóry i paznokci. W jednej kapsułce produktu znajduje się wysoka dawka krzemionki
pochodzącej z wyciągów roślinnych. W połączeniu z biotyną i kwasem pantotenowym przyczynia się ona do wzmocnienia włosów i
paznokci. Biotyna wspomaga powstawanie cebulek włosa oraz ich wzrost, a zawarty w suplemencie diety Maxi Krzem + Biotyna cynk i
selen przyczyniają się do poprawy kondycji włosów i paznokci. Zawarta w suplemencie diety miedź wspomaga prawidłową pigmentację
skóry i włosów, a jod prawidłową kondycję skóry. Oprócz tego suplement diety bogaty jest w inne witaminy i minerały.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Maxi Krzem + Biotyna. W skład 1 kapsułki wchodzi 150 mg wyciągu z ziela skrzypu polnego
(1500 mg w przeliczeniu na suszony skrzyp zawierający 10,5 mg krzemionki), a także 50 mg wyciągu z pędów bambusa (zawierający 35
mg krzemionki) oraz 75 mg wyciągu z ziela pokrzywy (450 mg w przeliczeniu na suszoną pokrzywę). Oprócz tego w składzie 1 tabletki
suplementu diety znaleźć można 3,5 mg (25% RWS) żelaza; 2,5 mg (25% RWS) cynku; 0,5 mg (25% RWS) manganu oraz 0,25 mg (25%
RWS) miedzi, a także 37,5 μg (25% RWS) jodu; 13,75 μg (25% RWS) selenu oraz 20 mg (25% RWS) witaminy C. W formule produktu
znaleźć też można 4 mg (25% RWS) niacyny; 3 mg (25% RWS) witaminy E oraz 13,8 mg (230% RWS) kwasu pantotenowego, a oprócz
tego 0,35 mg (25% RWS) ryboflawiny (witamina B2); 0,35 mg (25% RWS) witaminy B6; 0,275 mg (25% RWS) tiaminy (witamina B1) oraz
50 μg (25% RWS) kwasu foliowego, a oprócz tego 2500 μg (5000% RWS) biotyny; 0,625 μg (25% RWS) witaminy B12 oraz 20 mg L-
metioniny i 5 mg kwasu para-aminobenzoesowego (PABA). Formułę suplementu diety Maxi Krzem + Biotyna uzupełniają składniki
pomocnicze, które wyszczególniono na opakowaniu.

Suplement diety Maxi Krzem + Biotyna należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, przestrzegając wskazanych przez niego
dawek dziennych produktu. Zalecane dawkowanie Maxi Krzem + Biotyna to 1 kapsułka przyjmowana raz dziennie, najlepiej w trakcie
posiłku. Nie należy przyjmować dawek większych suplementu diety niż wskazane. Nie każdy powinien poza tym korzystać z suplementu
diety Maxi Krzem + Biotyna. Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek jest nadwrażliwość na którykolwiek z ich składników
czynnych lub pomocniczych.
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Maxi Krzem + Biotyna to suplement diety, a więc nie zastąpi zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia i nie powinien być
traktowany jako ich substytut, chociaż może je uzupełniać, jeśli będzie stosowany w dawkach nie większych niż wskazane. Produkt
wymaga takiego przechowywania, aby dzieci go nie widziały i nie miały do niego dostępu.

Składniki
wyciąg z ziela skrzypu polnego, żelatyna wołowa, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z pędów bambusa, premix witaminowy (kwas L-
askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa tokoferylu, D-pantotenian wapnia, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny,
monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina), premix mineralny (mleczan żelaza, siarczan cynku,
siarczan manganu, siarczan miedzi (II), jodek potasu, selenian IV sodu), L-metionina, kwas pantotenowy, kwas para-aminobenzoesowy;
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; biotyna, substancja wypełniająca: celuloza,
barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

Wyciąg z ziela skrzypu polnego - 150 mg*
w przeliczeniu na suszony skrzyp - 1500 mg*

zawierający krzemionkę - 10,5 mg*
Wyciąg z pędów bambusa - 50 mg*

zawierający krzemionkę - 35 mg*
Wyciąg z ziela pokrzywy - 75 mg*

w przeliczeniu na susz.oną pokrzywę - 450 mg*
Żelazo - 3,5 mg (25% RWS)
Cynk - 2,5 mg (25% RWS)
Mangan - 0,5 mg (25% RWS)
Miedź - 0,25 mg (25% RWS)
Jod - 37,5 μg (25% RWS)
Selen - 13,75 μg (25% RWS)
Witamina C - 20 mg (25% RWS)
Niacyna - 4 mg (25% RWS)
Witamina E - 3 mg (25% RWS)
Kwas pantotenowy - 13,8 mg (230% RWS)
Ryboflawina (witamina B2) - 0,35 mg (25% RWS)
Witamina B6 - 0,35 mg (25% RWS)
Tiamina (witamina B1) - 0,275 mg (25% RWS)
Kwas foliowy - 50 μg (25% RWS)
Biotyna - 2500 μg (5000% RWS)
Witamina B12 - 0,625 μg (25% RWS)
L-metionina - 20 mg*
Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) - 5 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
MAXI KRZEM + BIOTYNA to połączenie biotyny, krzemionki i kwasu pantotenowego z wyciągami ze skrzypu polnego i ziela pokrzywy,
które wzmacniają włosy oraz paznokcie.

Jedna kapsułka Maxi Krzem + Biotyna zawiera ponad 45 mg krzemionki pochodzącej z wyciągów roślinnych.
Zawarte w Maxi Krzem + Biotyna mikroelementy i witaminy: Biotyna wzmacnia włosy: wspiera powstawanie cebulek włosa i
wspomaga ich wzrost. Cynk i selen korzystnie wpływają na prawidłowy stan włosów i paznokci. Miedź przyczynia się do
prawidłowej pigmentacji skóry i włosów. Jod przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry.
Dodatkowo Maxi Krzem + Biotyna zawiera witaminy: C, B1, B2, B3, B12,E oraz kwas foliowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zaleca się spożywać 1 kapsułkę 1 raz dziennie, w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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