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Skrzyp polny i pokrzywa x 100 tabl (BigGarden)
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 100 tabl

Postać Tabletki

Producent BIGGARDEN

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Wyciąg ze skrzypu polnego, wyciąg z pokrzywy, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia acetylowana; laktoza
jednowodna, kwas L-askorbinowy (witamina C), L-asparginian cynku, niacyna, D-alfa-tokoferol (witamina E), witamina B6, ryboflawina
(witamina B2), tiamina (witamina B1), octan retinylu (witamina A), biotyna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu. Zawiera
cukry.

Zawartość w 1 tabletce:
Wyciąg ze skrzypu polnego 100 mg*
Wyciąg z pokrzywy 50 mg*
Witamina C 40 mg (50% RWS)
Cynk 7,2 mg (72% RWS)
Niacyna 6 mg (37,5% RWS)
Witamina E 6 mg (50% RWS)
Witamina B6 2 mg (142,86% RWS)
Witamina B2 1,6 mg (114% RWS)
Witamina B1 1,1mg (100% RWS)
Witamina A 800 mcg (100% RWS)
Biotyna 150 mcg (300% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 100 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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Skrzyp polny + pokrzywa suplement diety to zestaw wyciągów roślinnych, witamin i minerałów.

Skrzyp polny zawiera drogocenny krzem, natomiast ziele pokrzywy od lat znane jest ze swoich korzystnych właściwości na
włosy i paznokcie.
Biotyna, niacyna oraz cynk pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie.
Cynk, witamina E i witamina C biorą udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz wpływa na zachowanie zdrowej skóry.
Produkt polecany dla osób:

pragnących wzmocnić strukturę włosów i paznokci
pragnących uzupełnić codzienną dietę w witaminy i minerały

Przeciwwskazania
Niezalecany dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie, obficie popijając wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C). Chronić przed dostępem wilgoci. Preparat przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Producent
BigGarden Sp. z o.o.
ul. Pionierów 9 lok.1
05-540 Zalesie Górne

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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