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Noble health Misie na zdrowe włosy 300 g
 

Cena: 44,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 g

Postać Żelki

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

_ 
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Wiele preparatów zawiera biotynę i inne składniki dla włosów, ale żaden z nich nie zamyka ich w tak przyjemnej i smacznej postaci,
jaką jest żelkowy miś o pomarańczowym smaku!

Misie na zdrowe włosy zadbają o zdrowie i wygląd Twoich włosów. w swoim składzie zawierają 13 składników odżywczych, np. cynk,
selen, miedź, niacynę, witaminę A czy kwas foliowy, których zawartość w zalecanej dziennej porcji pokrywa 100% lub więcej
zapotrzebowania!

Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy.
Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów. Korzystnie wpływa na ich kolor i blask.
Niacyna pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Kto powiedział, że troska o włosy nie może być przyjemna?

Nie każdy lubi tabletki i kapsułki. Pracując nad tym produktem, firma Noble Health starała się połączyć przyjemne z pożytecznym
i znalazła rozwiązanie! Składniki na włosy zostały zamknięte w żelkowych misiach o pomarańczowym smaku. Jeden z nich zawiera tylko
3 kalorie!
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Misie mają już wielu przyjaciół.
Dołącz do nich i Ty!

Honorata Skarbek, piosenkarka

„Smaczny i skuteczny sposób na zdrowe i gęste włosy! Miśki są pyszne w smaku, dlatego łatwo pamiętać o codziennym ich zażywaniu.
To moje pierwsze witaminowe żelki jako suplement diety. Polecam wszystkim dziewczynom!”

  
  
Składniki

Składniki odżywcze w dziennej porcji (2 żelki)

  
Biotyna 

250 µg (500% RWS*)

  
Witamina A

800 µg (100% RWS*)

  
Witamina E
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24 mg (200% RWS*)

  
Tiamina

2,2 mg (200% RWS*)

  
Witamina B6

2,8 mg (200% RWS*)

  
Niacyna

32 mg (200% RWS*)

  
Kwas pantotenowy

12 mg (200% RWS*)

  
Kwas foliowy

400 µg (200% RWS*)

  
Witamina B12

5 µg (200% RWS*)

  
Cynk

10 mg (100% RWS*)

  
Miedź

1 mg (100% RWS*)

  
Mangan

2 mg (100% RWS*)

  
Selen
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55 µg (100% RWS*)

  *  – Referencyjna Wartość Spożycia  

Zalecane spożycie:
 Produkt przeznaczony dla dorosłych. Stosuj 2 żelki dziennie. Przed połknięciem dokładnie je pogryź. Nie należy przekraczać porcji
zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony
sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Dzienna porcja dostarcza składniki w ilości
zapewniającej deklarowane korzyści dla zdrowia. Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Warunki przechowywania:
 Produkt Witamina C należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Witamina C jest wrażliwa na światło i wysoką temperaturę, dlatego ważne jest prawidłowe przechowywanie produktu.

Warunki przechowywania:
Przechowuj w suchym, nienasłonecznionym miejscu w temperaturze pokojowej. Suplementy diety powinny być przechowywane
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ilość żelek w opakowaniu: ok. 60

Masa netto:300 g

Zobacz nasze inne produkty

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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