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Maxi krzem x 30 kaps (Colfarm)
 

Cena: 17,15 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 w postaci kapsułek od Colfarm jest produktem z wyciągami roślinnymi, biotyną, witaminami i minerałami,
który przeznaczony jest do stosowania doustnego. Na co jest Maxi Krzem? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest
uzupełnienie zbilansowanych posiłków w wysoką dawkę krzemionki pochodzenia roślinnego, a także kwas pantotenowy, biotynę i inne
witaminy i mikroelementy przyczyniające się do poprawy kondycji włosów, skóry i paznokci. Krzemiany przyczyniają się do poprawy
kondycji włosów i paznokci, a biotyna wspomaga kondycję włosów i ich wzrost. Cynk i selen przyczyniają się do utrzymania
odpowiedniej kondycji włosów i paznokci, a jod wspomaga kondycję skóry, podczas gdy miedź wspiera utrzymanie właściwej
pigmentacji skóry. Suplement diety Maxi Krzem w swoim składzie zawiera również optymalnie dobrane dawki witamin z grupy B,
witaminy C i E, a także kwasu foliowego, które pomagają przeciwdziałać ewentualnym niedoborom i ich skutkom.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek suplementu diety Maxi Krzem. W skład 1 kapsułki produktu wchodzi 150 mg wyciągu z ziela
skrzypu polnego (1500 mg w przeliczeniu na suszone ziele skrzypu polnego zawierającego 10,5 mg krzemionki), 50 mg wyciągu z
pędów bambusa (zawierający 35 mg krzemionki) oraz 75 mg wyciągu z ziela pokrzywy (450 mg w przeliczeniu na suszone ziele
pokrzywy). Oprócz tego każda kapsułka zawiera 3,5 mg (25% RWS) żelaza; 2,5 mg (25% RWS) cynku; 0,5 mg (25% RWS) manganu; 0,25
mg (25% RWS) miedzi; 37,5 µg (25% RWS) jodu; 13,75 µg (50% RWS) selenu oraz 20 mg (25% RWS) witaminy C, a oprócz tego 4 mg
(25% RWS) niacyny (ekwiwalent niacyny); 3 mg (25% RWS) witaminy E (ekwiwalent alfa-tokoferolu); 13,8 mg (25% RWS) kwasu
pantotenowego; 0,35 mg (25% RWS) ryboflawiny (witamina B2) oraz 0,35 mg (25% RWS) witaminy B6. W składzie produktu znajduje się
też 0,275 mg (25% RWS) tiaminy (witamina B1); 50 µg (25% RWS) kwasu foliowego; 175 µg (350% RWS) biotyny; 0,625 µg (25% RWS)
witaminy B12, a także 20 mg L-metioniny oraz 5 mg kwasu para-aminobenzoesowego (PABA). Substancje pomocnicze suplementu
diety zostały wyszczególnione na opakowaniu.

Suplement diety Maxi Krzem należy stosować według zaleceń producenta. Ważne, aby nie przekraczać określonych na opakowaniu
dawek produktu. Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Maxi Krzem dziennie. Kapsułki najlepiej przyjmować w czasie posiłku, popijając je
odpowiednią ilością wody.

Suplementy diety Maxi Krzem ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy powinni go przyjmować. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników suplementu diety. Jako suplement diety Maxi Krzem nie może zastąpić zbilansowanych
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posiłków i zdrowego trybu życia, więc nie powinien być traktowany jako ich zamiennik. Produkt może uzupełniać zdrową dietę, ale należy
dopilnować, aby nie był przyjmowany w dawkach większych niż rekomendowane. Suplement diety Maxi Krzem wymaga również
odpowiedniego sposobu przechowywania. Należy tak go zabezpieczyć, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci.

Składniki
Wyciąg z ziela skrzypu polnego, wyciag z pędów bambusa wyciąg z ziela pokrzywy, premix mineralny: mleczan żelaza II, siarczan cynku,
siarczan manganu, siarczan miedzi II, jodek potasu, selenian IV sodu, skrobia kukurydziana), premix witaminowy (kwas L-askorbinowy,
amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenian wapnia, ryboflawina chlorowodorek pirydoksyny monoazotan
tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna (skrobia ziemniaczana, D-biotyna), Cyjanokobalamina, skrobia kukurydziana), L-
metionina, beta karoten, sacharoza, skrobia kukurydziana, żelatyna z ryb, beta- karoten, olej kukurydziany, palimitynian askorbylu, DL-
alfa- tokoferol, kwas para-aminobenzoesowy, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, skład kapsułki: żelatyna
wołowa, dwutlenek tytanu

Zawartość w 1 kapsułce

Wyciąg z ziela skrzypu polnego - 150 mg*
w przeliczeniu na suszone ziele skrzypu polnego - 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 suszone ziele pokrzywy - 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 (50% RWS)
Witamina C - 20 mg (25% RWS)
Niacyna (ekwiwalent niacyny) -4 mg (25% RWS)
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) - 3 mg (25% RWS)
Kwas pantotenowy - 13,8 mg (25% 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 - 175 µg (350% RWS)
Witamina B12 - 0,625 µg (25% RWS)
L-metionina - 20 mg*
Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) - 5 mg*

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto opakowania: 13g)

Charakterystyka
Maxi Krzem to złożony preparat kompleksowo wspomagający zdrowie włosów, skóry i paznokci. Zawiera naturalne wyciągi roślinne,
witaminy i mikroelementy.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę dziennie, w trakcie posiłku.

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