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Olimp Innovum silica Max x 30 tabl
 

Cena: 25,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), substancja wypełniająca – celuloza; witaminy (kwas L-askorbinowy – wit. C,
octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, amid kwasu nikotynowego – niacyna, octan retinylu – wit. A, D-pantotenian wapnia – kwas
pantotenowy, cyjanokobalamina – wit. B12, cholekalcyferol – wit. D, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2,
monoazotan tiaminy – tiamina (wit. B1), D-biotyna – biotyna, kwas pteroilomonoglutaminowy – kwas foliowy, ekstrakt z ziela pokrzywy
zwyczajnej (Urtica dioica L.), diglicynian cynku, cystyna, powłoka (substancja glazurująca – alkohol poliwinylowy (PVA); barwnik:
dwutlenek tytanu; substancje glazurujące: glikol polietylenowy, talk), substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; selenian (IV) sodu, ditlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; diglicynian
miedzi.

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt skrzypu polnego (7% krzemionki) 400 mg*
Krzemionka (z ekstraktu skrzypu i ditlenku krzemu) 40 mg*

w tym: krzem 18,7 mg*
Ekstrakt pokrzywy 100 mg*
Cystyna 50 mg*

Witaminy
1 tabletka

Witamina A 800 µg
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Witamina D 5 µg

Witamina E 12 mg

Witamina C 80 mg

Tiamina (wit. B1) 1,1 mg

Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg

Niacyna 16 mg

Witamina B6 1,4 mg

Kwas foliowy 200 µg

Witamina B12 2,5 µg

Biotyna 300 µg

Kwas pantotenowy 6 mg

Cynk 10 mg

Miedź 1 mg

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 tabletek
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Charakterystyka

Dla osób dorosłych, w szczególności dla kobiet dążących do utrzymania pięknego i zdrowego wyglądu skóry, włosów i paznokci.
INNOVUM® silica MAX Suplement diety w postaci tabletek powlekanych, zawierający wysoką porcję skrzypu polnego,
standaryzowanego na zawartość krzemionki, który podobnie jak cynk pomaga utrzymać właściwą kondycję włosów, skóry i
paznokci. Preparat zawiera również ekstrakt pokrzywy zwyczajnej, cystynę, a także kompleks witamin i minerałów.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka raz dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

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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