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Naturell Silica Biotyna Max w dwupaku 2 x 60 tabl
 

Cena: 49,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent NATURELL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Betacarotenum

Opis produktu
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Biotyna Max
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Czy wiesz, że...

Piękna, gładka skóra oraz zdrowe, mocne włosy i paznokcie stanowią naturalną ozdobę każdego człowieka, a szczególnie kobiety.
Dlatego też wymagają specjalnej troski. Wygląd włosów, skóry i paznokci jest wskaźnikiem ogólnego stanu organizmu. Należy więc
zadbać o ich zdrowie poprzez właściwe odżywianie. Ze względu na ciągły pośpiech i stres często zapominamy o prawidłowej,
urozmaiconej diecie. Wówczas nasz organizm nie otrzymuje wszystkich niezbędnych składników odżywczych, brakuje mu potrzebnych
witamin oraz makro- i mikroelementów.  

 

  
  

Właściwości Naturell Silica Biotyna Max:

  
  
  
 

  

Włosy

biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy
skrzyp polny poprawia kondycje skóry, włosów i paznokci. Wspomaga wzrost włosów oraz je wzmacnia
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Skóra

niacyna, biotyna, ryboflawina i cynk pomagają zachować zdrowa skórę
ryboflawina i selen pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, tj. chronią DNA, białka i lipidy przed
uszkodzeniem przez wolne rodniki
cynk i żelazo biorą udział w procesie podziału komórek

 

  
  
 

  

Paznokcie

skrzyp polny, selen i cynk pomagają zachować zdrowe paznokcie

 

 

 

  

Poznaj Naturell Silica Biotyna Max
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Naturell Silica Max Biotyna Max to preparat o wysokiej zawartości biotyny, która pomaga zachować zdrową skórę i włosy. Preparat
zawiera kompozycję witamin, minerałów, aminokwasów oraz wyciąg ze skrzypu polnego. 

 

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 

  Dorośli 1 tabletka dziennie

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny skonsultować
stosowanie preparatu z lekarzem. Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi witaminy z grupy B lub krzem.

  

Składniki:

substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; wyciąg ze skrzypu
polnego (Equisetum arvense); L-lizyna; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); cynk (cytrynian cynku); substancja
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wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; DL-metionina; niacyna (amid kwasu nikotynowego); krzem (ditlenek
krzemu); żelazo (fumaran żelaza (II)); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); selen (selenian (IV) sodu); substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; biotyna (D-biotyna); substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian
magnezu); barwnik: karmel amoniakalny; ryboflawina; substancja glazurująca: glikol polietylenowy.

Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

       Jedna tabletka
zawiera:

Witaminy: niacyna, kwas pantotenowy, biotyna,
ryboflawina (witamina B2)

10 mg (62,5%*), 7,5 mg (125%*), 2500μg (5000%*),
0,7 mg (50%*)

Składniki mineralne: cynk, krzem, żelazo (II) selen 6 mg (60%*), 5 mg, 3 mg (21,4%*), 27,5 μg (50%*)

Aminokwasy: L-lizyna, DL-metionina) 21 mg, 11 mg

Zioła: wyciąg ze skrzypu polnego 30mg

  * procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

 

  
  

Pytania i odpowiedzi

Czy zawartość biotyny w preparacie Naturell Silica Biotyna Max jest wystarczająca?

  
Preparat Naturell Silica Biotyna Max zawiera 2,5 mg biotyny. Stanowi to 5000% dziennego zapotrzebowania na tą witaminę.

Czy oprócz biotyny, dla zdrowych włosów ważne są też inne składniki mineralne?

  
Część osób chcąc szczególnie zadbać o włosy, szukają preparatów tylko z 1 składnikiem - biotyną, podczas gdy słaba kondycja włosów
może wynikać z braków także innych składników. Preparat Naturell Silica Biotyna Max zawiera aż 4 grupy składników: witaminy,
składniki mineralne, aminokwasy i skrzyp polny, dlatego jest kompleksowym wsparciem dla włosów, skóry i paznokci.  

Na jak długo wystarcza 1 opakowanie Naturell Silica Biotyna Max?

  
Opakowanie Naturell Silica Biotyna Max zawiera 60 tabletek i wystarczy aż na 60 dni. Dodatkowym atutem jest niewielki rozmiar tabletki
co ułatwi codzienne stosowanie.
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Produkty Naturell

  Zobacz więcej   

  
  
  Producent: Naturell AB, Szwecja
  Dystrybutor: USP Zdrowie  

  
Suplement diety

 

 

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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