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Skrzypolen z biotyną x 72 kaps
 

Cena: 23,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 72 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ekstrakt ze skrzypu polnego (Equisetum arvense), mielone nasiona lnu (Linum usitatissimum) uzyskane w procesie odtłuszczania,
składnik otoczki - żelatyna , tauryna, glukonian cynku, chlorowodorek L-cysteiny, L-metionina, substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych , barwnik - dwutlenek tytanu , barwnik - kompleksy miedziowe chlorofilin, D-biotyna.

DZIENNA PORCJA (2 kapsułki) zawiera:
240 mg ekstraktu ze skrzypu polnego*, 200 mg mielonych nasion lnu*, 100 mg tauryny*, 60 mg L-metioniny*, 41,4 mg L-cysteiny*, 10
mg cynku (100% RWS), 300 µg biotyny (600% RWS).
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
72 kapsułki, masa netto: 34,3 g

Charakterystyka
Preparat polecany jest dla wspomagania zachowania zdrowego stanu skóry, włosów i paznokci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli 2 kapsułki dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temp. pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 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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