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Mega krzem z biotyną x 40 tabl powlekanych (Avet Pharma)
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 tabl

Postać Tabletki

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z pędów bambusa (Bambusa vulgaris) zawierający 70% krzemionki,
ekstrakt z ziela skrzypu (Equisetum arvense) 7% krzemu, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), octan DL-alfa-tokoferylu, substancja
glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), L-me>onina, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe
kwasów tłuszczowych), tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, substancja przeciwzbrylająca (talk), D-biotyna,
substancja wiążąca (sorbitol), emulgator (lecytyny), siarczan miedzi (II), chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek >aminy,
cyjanokobalamina, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu.

1 tabletka zawiera:
Ekstrakt z pędów bambusa: 150,00 mg, w tym:

70% krzemionki: 105,00 mg*

Ekstrakt z ziela skrzypu: 150,00 mg, w tym:

7% krzemu: 10,50 mg*

Witamina C: 40,00 mg (50% RWS)
L-Metionina: 10,00 mg*
Niacyna (Witamina B3): 8,00 mg (50% RWS)
Żelazo: 7,00 mg (50% RWS)
Witamina E: 6,00 mg (50% RWS)
Cynk: 5,00 mg (50% RWS)
Kwas pantotenowy: 3,00 mg (50% RWS)
Biotyna: 2500,00 µg (5000% RWS)
Mangan: 1,00 mg (50% RWS)
Witamina B6 : 0,70 mg (50% RWS)
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Ryboflawina (Witamina B2): 0,70 mg (50% RWS)
Tiamina (Witamina B1): 0,55 mg (50% RWS)
Miedź: 0,50 mg (50% RWS)
Kwas foliowy: 100,00 µg (50% RWS)
Jod: 75,00 µg (50% RWS)
Selen: 27,50 µg (50% RWS)
Witamina B12: 1,25 µg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
40 tabletek powlekanych (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
MEGA KRZEM z BIOTYNĄ to suplement diety opracowany z myślą o osobach dorosłych, które chcą zadbać o zdrowie włosów i paznokci
oraz wzbogacić dietę o biotynę, cynk, selen oraz krzem

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu dzieciom,
kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Osoby ze schorzeniami tarczycy i przyjmujące leki przeciwzakrzepowe mogą przyjmować
preparat tylko po konsultacji z lekarzem.

Stosowanie
1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę należy popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-20°C) w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

Producent
AVETPHARMA sp.z o.o.
ul. Fleminga 33b
03-176 Warszawa

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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