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Noble health Kolagen rybi + Keratyna x 60 kaps
 

Cena: 45,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kolagen ze skór ryb morskich, substancja wypełniająca - maltodekstryna, żelatyna, kwas L-askorbinowy (witamina C), octan DL-alfa-
tokoferylu (witamina E), hydrolizat keratyny, tlenek cynku (cynk), substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu; barwnik - dwutlenek tytanu, selenian (IV) sodu (selen), d-biotyna (biotyna).

2 kapsułki zawierają:

Kolagen ze skór ryb morskich - 400 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Keratyna - 20 mg*
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Selen - 55 µg (100% RWS)
Biotyna - 50 µg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
27 g

Charakterystyka
Skład preparatu został dobrany w taki sposób, żeby znalazły się tutaj składniki dbające o włosy, skórę i paznokcie. Znajdziesz tutaj także
kolagen rybi.

Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.
Selen pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie.
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Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecane spożycie to 2 kapsułki dziennie, które należy popić szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Noble Health Sp.z o.o.
ul. Warszawska 62
26-660 Jedlińsk

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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