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Olimp Innovum silica x 30 kaps
 

Cena: 27,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), 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), kwas
pteroilomonoglutaminowy – kwas foliowy, D-biotyna – biotyna), L-metionina, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.),
glukonian cynku, cystyna, hydrolizat białek kolagenowych, ditlenek krzemu, glukonian miedzi (II), substancja wypełniająca: celuloza;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (żelatyna, barwnik – E 171).
Informacja żywieniowa 

2 kapsułki 

Ekstrakt skrzypu polnego
 

400 mg

Krzemionka:
 w tym: krzem
 

75 mg
 35 mg

Ekstrakt pokrzywy 200 mg

Hydrolizat białek kolagenowych 100 mg
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L-metionina 200 mg

Cystyna 100 mg

Cynk 15 mg

Miedź 1 mg

Witaminy 2 kapsułki

Witamina A 800 µg

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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Witamina B12 2,5 µg

Biotyna 50 µg

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Produkt przeznaczony w szczególności dla kobiet, dbających o piękny wygląd oraz prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci.
INNOVUM® silica to suplement diety w kapsułkach zawierający kompozycję ekstraktów ziołowych– skrzypu polnego i pokrzywy
zwyczajnej, aminokwasów siarkowych (L-metionina, cystyna), a także hydrolizatów kolagenowych, uzupełniona zestawem
witamin (m.in. witaminami A, C, E, ryboflawiną, biotyną i niacyną) oraz minerałami (cynkiem i miedzią).

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

Stosowanie
2 kapsułki 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.
Nagawczyna 109 c
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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