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Puritan's Pride Włosy, Skóra, Paznokcie x 30 kaps
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), d-biotyna (biotyna), ryboflawina (B2), amid kwasu nikotynowego (niacyna) (B3),
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), palmitynian retinylu (witamina A), kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy),
cyjanokobalamina (witamina B12), MSM (metylosulfonylometan), dwuwinian dimetyloaminoetanolu (dwuwinian DMAE), skrzyp polny
(Equisetum arvense), kwas alfa liponowy, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera), substancje wypełniające: olej sojowy, lecytyna 
sojowa, otoczka kapsułki: żelatyna, gliceryna, barwnik: naturalny karmel, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

1 kapsułka zawiera:
Witamina A (Palmitynian retinylu) 5000 IU (1500 µg) (188%RWS)
Ryboflawina (B2)2 mg (143 %RWS)
Niacyna (B3) (Amid kwasu nikotynowego) 2 mg (13%RWS)
Witamina B6 (Chlorowodorek pirydoksyny) 2 mg (143%RWS)
Kwas foliowy (Kwas pteroilomonoglutaminowy) 200 µg (100 %RWS)
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) 20 µg 800 %(RWS)
Biotyna (D-biotyna) 2500 µg (2,5 mg) 5000 %(RWS)
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 40 mg (667 %RWS)
Skrzyp polny (Equisetum arvense)(pęd płonny) 29 mg *
MSM (Metylosulfonylometan) 200 mg*
Kwas alfa liponowy 25 mg*
Ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera)(standaryzowany na zawartość 95% OPC w tym proantocyjanidyny 24 mg) 25 mg*

Dwuwinian DMAE (Dwuwinian dimetyloaminoetanolu) 50 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Masa netto
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Preparat zalecany:
przy osłabionej kondycji paznokci
w celu regeneracji włosów zniszczonych trwałą ondulacją, opalaniem i przesuszeniem, farbowaniem lub rozjaśnianiem
dla wzmocnienia cebulek włosów
dla normalizacji suchej albo przetłuszczającej się cery

Przeciwwskazania
Okres ciąży i karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować jedną (1) kapsułkę dziennie, najlepiej podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać,
jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej brakuje.

Producent
Puritan's Pride,
INC. Oakdale,
NY 11769 U.S.A.

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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