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Skrzypovita 40+ x 42 tabl powlekane + maska regeneracyjna
do włosów 50 ml GRATIS!!!
 

Cena: 28,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 42 tabl powlekane

Postać Tabletki

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza,ekstrakt ze skrzypu polnego; witamina C (acidum L-ascorbicum), hydrolizat białek kolagenowych,
ekstrakt z ziela pokrzywy, PABA (kwas para-aminobenzoesowy), siarczan cynku, witamina E, kwas hialuronowy, substancje
przeciwzbrylające:sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, kwas pantotenowy, siarczan miedzi, witamina B6,
witamina B12 (ryboflawina), witamina B1 (tiamina), witamina A, biotyna, witamina D3, otoczka (substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: celuloza, substancja przeciwzbrylająca: talk, barwniki: E171, E172,E104,E133)

1 tabletka powlekana 800 mg zawiera:
Witamina C 80 mg (100%RWS),
Witamina E 12 mg (100%RWS),
Kwas pantotenowy 6 mg (100%RWS),
Witamina B6 1,4 mg (100%RWS),
Witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg (100%RWS),
Witamina B1 (tiamina) 1,1 mg (100%RWS),
Witamina A 800 µg (100%RWS),
Biotyna 50 µg (100%RWS),
Witamina D3 5 µg (100%RWS),
Cynk 10 mg (100%RWS),
Miedź 1000 µg (100%RWS),
Ekstrakt ze skrzypu polnego 100 mg*,
Hydrolizat białek kolagenowych 50 mg*,
Ekstrakt z ziela pokrzywy 40 mg*,
PABA 40 mg*,
Kwas hialuronowy 10 mg*
* brak referencyjnej wartości spożywczej
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RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
33,6g
Zawartość opakowania: 42 tabletki powlekane

Charakterystyka
Skrzypovita 40+ jest dedykowana kobietom po 40. roku życia, których skóra i włosy mają szczególne potrzeby. Skrzypovita 40+ to
unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych – skrzypu polnego i pokrzywy, witamin oraz PABA, kolagenu i kwasu
hialuronowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

Ważne informacje
E104 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

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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