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Phyto phytophanere - kapsułki wzmacniające włosy i
paznokcie 120 szt
 

Cena: 129,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHYTO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
żelatynowy macerat marchwi (olej słonecznikowy - ekstrakt z marchwi - ekstrakt z rozmarynu), glicerol (E422), ekstrakt z aceroli bogaty
w witaminę C, maltodekstryna, diglicinian cynku, olej z ogórecznika zawierający 20% kwasu gamma linolenowego, emulgator: mono -
diglicerydy kwasów tłuszczowych, olej z ryb(EPA/DHA), olej z otrąb ryżowych, octan DL-alfa- tokoferolu, kwas askorbinowy, drożdże, olej
z kiełków pszenicy, pantotanian wapnia,emulgator: lecytyna rzepakowa, oryzanol, barwniki: E172 (tlenek żelaza) E171 (dwutlenek tytanu),
pirydoksyna HCL, aromat zbożowy (gluten), ryboflawina, biotyna

2 kapsułki zawierają:

Witamina C - 25 mg (32% RWS)
Witamina E - 10 mg (84% RWS)
Witamina B2 - 1,6 mg (114% RWS)
Witamina B6 - 2 mg (142% RWS)
Witamina B8 - 150 mcg (300% RWS)
Witamina B5 - kwas pantotenowy - 6 mg (100% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Gamma- oryzanol - 5 mg*
Kwas gamma-linolenowy - 6,8 mg*
EPA - 3,2 mg*
DHA - 2,2 mg*
Olej z ogórecznika - 37,78 mg*
Drożdże - 10 mg*
Olej z ryb - 20 mg*
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* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
120 kapsułek: 40g

Charakterystyka
Preparat zalecany w przypadku wypadania włosów, włosów cienkich i osłabionych, słabych i łamliwych paznokci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące przed zastosowaniem preparatu powinny
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie, najlepiej rano, popić szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent
ALES GROUPE - Laboratories PHYTOSOLBA
99, rude du Fg St - Honore PARIS - NEW YORK
Wyłączny dystrybutor:
ALES GROUPE POLSKA Sp. z o.o.
Ul.Nowoursynowska 95
Warszawa

Ważne informacje
Zawiera olej z ryb i gluten.

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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