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Skrzyp max x 48 kaps Naturkaps
 

Cena: 17,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 48 kaps

Postać Kapsułki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej sojowy, składniki otoczki kapsułki (żelatyna, substancja wiążąca - gliceryna roślinna, dwutlenek tytanu; barwniki - chlorofilu kompleks
miedziowy i błękit patentowy ), suchy wyciąg ze skrzypu, metionina, olej palmowy, cystyna, olej kokosowy, stabilizator - wosk pszczeli ,
glukonian cynku, kwas p-aminobenzoesowy (PABA), emulgator - lecytyna sojowa , fumaran żelaza, amid kwasu nikotynowego (niacyna),
octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina (witamina B2),
chlorowodorek tiaminy (witamina B 1), palmitynian retinylu (witamina A), D-biotyna.

Dzienna porcja ( 1 -2 kapsułki) dostarcza:
Niacyna 6 - 12 mg ekwiwalentu niacyny 37,5 % - 75 % RWS
Witamina E 2 - 4 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 17 % - 34 % RWS
Kwas pantotenowy 1,84 - 3,68 mg 31 % - 62 % RWS
Witamina B6 0,65 - 1,3 mg 46 % - 92 % RWS
Ryboflawina (witamina B 2) 0,5 - 1 mg 36 % - 72 % RWS
Tiamina (witamina B1) 0,45 - 0,9 mg 41 % - 82 % RWS
Witamina A 75 - 150 mg ekwiwalentu retinolu 9 % - 18 % RWS
Biotyna 50 - 100 mg 100 % - 200 % RWS
Cynk 3 - 6 mg 30 % - 60 % RWS
Żelazo 2 - 4 mg 14 % - 28 % RWS
Suchy wyciąg ze skrzypu 100 - 200 mg*
Metionina 100 - 200 mg*
Cystyna 50 - 100 mg*
PABA 20 - 40 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
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Opakowanie zawiera 48 kapsułek elastycznych. Masa netto 58 g.

Charakterystyka
Skrzyp Max Naturkaps to preparat o dużej zawartości wyciągu ze skrzypu polnego i aminokwasów siarkowych z dodatkiem
odpowiednio dobranego kompleksu witamin i składników mineralnych. Polecany jako uzupełnienie codziennej diety w aktywne składniki
preparatu:

osobom dbającym o kondycję włosów, skóry i paznokci,
przy kruchości i łamliwości paznokci,
przy nadmiernym wypadaniu włosów,
w stanach niedoborów witamin i składników mineralnych w diecie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: doustnie 1-2 kapsułki dziennie pomiędzy posiłkami.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Suplement diety powinien być przechowywany w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
HASCO-LEK Wrocław

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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