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Singularis Włosy, Skóra i Paznokcie kompleks x 60 kaps
 

Cena: 59,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent SINGULARIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
DL-Metionina, MSM (metylosulfonylometan), L-Tyrozyna, L-Cysteina, ekstrakt z bambusa, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, cytrynian cynku, drożdże, ekstrakt z pokrzywy, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych - roślinne, ekstrakt z pieprzu czarnego- Bioperine®, witamina A- octan, biotyna, pięciowodny siarczan miedzi,
kwas foliowy, składnik otoczki: żelatyna.

1 kapsułka zawiera:
DL-Metionina: 200,00 mg*
L-Cysteina: 60,00 mg*
L-Tyrozyna: 100,00 mg*
Kwas foliowy: 400 μg (200% RWS)
Biotyna: 1,00 mg (2000% RWS)
Cynk: 2,43 mg (24,3% RWS)
Drożdże: 20,00 mg*
Ekstrakt z bambusa: 30,00 mg*
Ekstrakt z pokrzywy: 12,00 mg*
Witamina A: 200 μg (ekwiwalentu retinolu) (25% RWS*)
Miedź: 0,26 mg (26% RWS)

w tym siarczan miedzi pięciowodny: 1,0 mg

MSM – Metylosulfonylometan (siarka organiczna): 200,00 mg*
Ekstrakt z pieprzu czarnego – Bioperine®: 5,00 mg*

w tym piperyna min. 95%: 4,75 mg
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RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Biotyna, cynk i witamina A – pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie oraz cynk przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu witaminy A.
Pokrzywa – minerały i pierwiastki śladowe w niej zawarte przyczyniają się do wzmocnienia paznokci i włosów.
Miedź – pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów.
Bioperine® – standaryzowany ekstrakt z pieprzu czarnego wspomaga wchłanianie substancji odżywczych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecane dzienne spożycie: 1-2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
Producent:
Singularis-Herbs Corporation Limited
Liability Company 16192, Coastal HWY,
19958, DE, USA
Dystrybutor:
Activepharm Labs Sp. z o.o. Sp. K. Jana III Sobieskiego
59-220 Legnica

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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