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Skrzyp strong x 30 tabl
Cena: 4,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

30 tabl

Postać

Tabletki

Producent

STARPHARMA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, skrobia kukurydziana; ekstrakt
ze skrzypu polnego (Equisetum arvense L.); kwas L-askorbinowy (witamina C); glukonian cynku (cynk); ekstrakt z lisci pokrzywy (Urtica
dioica L.), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek tiaminy (witamina
B1), D-biotyna.
1 tabletka zawiera
Ekstrakt ze skrzypu polnego (Equisetum arvense L.) 50 mg - brak ustalonego RWS
w tym krzem 3,5 mg - brak ustalonego RWS
Witamina C 30 mg - 38 %RWS
Ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica L.) 27 mg - brak ustalonego RWS
Cynk 3,93 mg - 39 %RWS
Tiamina (Witamina B1) 0,55 mg - 50 %RWS
Biotyna (D-biotyna) 25 μg - 50 %RWS
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Opakowanie zawiera 30 tabletek powlekanych
Masa 1 tabletki 520 mg
Masa netto 15,6 g
Charakterystyka
Suplement diety SkrzypStrong jest bogaty w ekstrakt ze skrzypu polnego, ekstrakt z liści pokrzywy, witaminę C, witaminę B1,
cynk i biotynę. Ekstrakt ze skrzypu polnego wspomaga utrzymanie prawidłowego stanu skóry, włosów i paznokci. Pomaga w
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remineralizacji organizmu. Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy. Składniki mineralne oraz mikroelementy zawarte w
liściach pokrzywy zwyczajnej wzmacniają włosy, kości i paznokcie. Pokrzywa zwyczajna zapobiega oraz eliminuje łupież.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania skóry. Cynk pomaga
zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie. Bierze udział w procesie podziału komórek. Cynk oraz Witamina C pomagają w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Spożywać 1 tabletkę dziennie, popijając wodą.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
Producent
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla
Starpharma Sp. z o.o.
ul. Dobra 4/10, 00-388 Warszawa
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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