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Rodzina Zdrowia Vitaskrzyp x 60 tabl
 

Cena: 10,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z ziela skrzypu polnego Equisetum arvense, DER 6:1, mleczan cynku
(cynk); L-cysteina; kwas L-askorbinowy (witamina C); octan DL-alfa tokoferylu (witamina E); fumaran żelaza II (żelazo); substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; beta karoten (witamina A); amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); octan retinylu (witamina A);
substancje przeciwzbrylające: talk, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu; substancja wiążąca: sorbitol; emulgator: lecytyny;
substancja glazurująca: krzemian glinowo-potasowy; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); ryboflawina (witamina B2); monoazotan
tiaminy (tiamina); cyjanokobalamina (witamina B12); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy); barwnik: tartrazyna; jodek potasu
(jod); D-biotyna (biotyna); barwniki: błękit patentowy V, żółcień chinolowa

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z ziela skrzypu polnego - 200 mg*
Witamina C- 30 mg (37,5% RWS)
Niacyna - 8 mg ekwiwalentu niacyny (50% RWS)
Witamina E - 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (83,33% RWS)
Kwas pantotenowy - 5,1 mg (85% RWS)
Witamina B6 - 1,1 mg (78,57% RWS)
Ryboflawina - 1 mg (71,43% RWS)
Tiamina - 0,8 mg (72,73% RWS)
Kwas foliowy - 200 µg (100% RWS)
Biotyna - 77 µg (154% RWS)
Witamina B12 - 0,6 µg (24% RWS)
Cynk - 7,3 mg (73% RWS)
Żelazo - 7 mg (50 RWS)
Jod - 73 µg (48,6 RWS)
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Witamina A - 800 µg ekwiwalentu retinolu (100% RWS)
Beta karoten - 900 µg* * (18,75% RWS)
L-cysteina - 30 mg-

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS – Referencyjne wartości spożycia
* * co odpowiada 150 µg ekwiwalentu retinolu i stanowi 18,75% RWS* dla witaminy A

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 tabletek.
3 blistry po 20 tabletek
Masa netto: 45,12 g

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Vitaskrzyp został dobrany z myślą o pięknych włosach, skórze i paznokciach.

Ekstrakt ze skrzypu polnego wspiera wzrost włosów.
L-cysteina wchodzi w skład keratyny paznokci.
Witamina A, jod, ryboflawina oraz niacyna pomagają zachować zdrową skórę.
Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie.
Ryboflawina, witaminy C i E pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące
piersią, przed zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku
życia. Żółcień chinolowa i tartrazyna mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Stosowanie
1 tabletka dziennie

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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