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MyVita Silver Włosy, Skóra, Paznokcie x 60 kaps
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) standaryzowany na minimum 7% krzemionki, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej
(Urtica dioica), kolagen hydrolizowany z dorsza, kwas L-askorbinowy, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) standaryzowany na
minimum 95% proantocyjanidyny (OPC), L-leucyna 20 mg, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, tlenek cynku,
chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, octan retinylu, selenian (VI) sodu, D-biotyna, otoczka z celulozy roślinnej:
hydroksypropylometyloceluloza

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:

Skrzyp polny - 100 mg*
w tym krzemionka - 7 mg*

Pokrzywa zwyczajna - 100 mg*
Kolagen - 100 mg*
Pestki winogron - 25 mg*

w tym OPC - 23,75 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Niacyna - 16 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Ryboflawina - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina A - 800 mcg (100% RWS)
Selen - 55 mcg (100% RWS)
Biotyna - 50 mcg (100% RWS)

RWS – referencyjna wartość spożycia
* - brak referencyjnej wartości spożycia
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Masa netto
32 g - 60 kapsułek po 525 mg.

Charakterystyka
Preparat zalecany dla osób, które chcą szczególnie zadbać o swoje włosy, skórę i paznokcie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 razy dziennie po 1 kapsułce. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

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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