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Skrzypovita 40+ x 42 tabl powlekane
 

Cena: 24,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 42 tabl powlekane

Postać Tabletki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Skrzypovita 40+ w postaci tabletek powlekanych od NP Pharma jest produktem rekomendowanym kobietom po 40.
roku życia. Na co jest Skrzypovita 40+? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety w kompozycję
naturalnych wyciągów roślinnych wzbogaconą o witaminy, minerały, PABA, kwas hialuronowy oraz kolagen. Suplement diety odpowiada
na potrzeby skóry i włosów kobiet, które naturalnie zmieniają się wraz z wiekiem. Przyczynia się do zachowania młodego wyglądu i
dobrej kondycji włosów i skóry. Zawarta w suplemencie diety miedź przyczynia się do dłuższego utrzymania naturalnego koloru włosów,
a witamina E wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek, podczas gdy witamina A przyczynia się do zachowania na dłużej zdrowej
skóry. Cynk wspomaga metabolizm kwasów tłuszczowych, a witamina C wspomaga syntezę kolagenu.

W opakowaniu o masie netto 33,6 g znajdują się 42 tabletki powlekane Skrzypovita 40+. W skład 1 tabletki powlekanej wchodzi 80 mg
(100%RWS) witaminy C, 12 mg (100%RWS) witaminy E, 6 mg (100%RWS) kwasu pantotenowego, 1,4 mg (100%RWS) witaminy B6, 1,4
mg (100%RWS) witaminy B2 (ryboflawina), 1,1 mg (100%RWS) witaminy B1 (tiamina), 800 µg (100%RWS) witaminy A, 50 µg
(100%RWS) biotyny, 5 µg (100%RWS) witaminy D3, 10 mg (100%RWS) cynku, 1 mg (100%RWS) miedzi, 100 mg ekstraktu ze skrzypu
polnego, 50 mg hydrolizatu białek kolagenowych (kolagen pochodzący z ryb), 40 mg ekstraktu z ziela pokrzywy, 40 mg PABA oraz 10 mg
kwasu hialuronowego. W składzie suplementu diety znajdują się również substancje pomocnicze, w tym celuloza, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza, talk oraz barwniki E171, E172, E104 i E133. Zawarty w
suplemencie diety E104 może szkodliwie wpływać na aktywność i skupienie uwagi dzieci. Suplement diety w swoim składzie może
zawierać też śladowe ilości siarczynów.

Skrzypovita 40+ jest suplementem diety, który powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta oraz w dawkach przez niego
ustalonych. Rekomendowane dawkowanie Skrzypovita 40+ to jedna tabletka dziennie i nie należy go przekraczać.

Nie każda pacjentka po 40. roku życia powinna przyjmować suplement diety Skrzypovita 40+. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość
na chociaż jeden ze składników produktu. Jeśli pacjentka przyjmie suplement diety i wystąpią u niej objawy wskazujące na
nadwrażliwość na substancje znajdujące się w formule wyrobu, powinna zaprzestać dalszej suplementacji i skonsultować się z
lekarzem. Suplement diety Skrzypovita 40+ nie jest w stanie zastąpić zbilansowanych posiłków i prowadzenia zdrowego trybu życia,
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więc nie może być traktowany jako ich substytut. Nie można też przyjmować suplementu diety Skrzypovita 40+ w dawkach
przekraczających rekomendowane przez producenta. Suplement diety powinien być również przechowywany w bezpieczny sposób, w
tym szczególnie zabezpieczony przed niekontrolowanym dostępem dzieci. Tabletki powlekane Skrzypovita 40+ powinny być
przechowywane w temperaturze pokojowej i należy zabezpieczyć je w taki sposób, aby były chronione przed wilgocią.

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 1 mg (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 zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

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

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.

Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej w sposób niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią.

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. Zawiera kolagen pochodzący z ryb. Może zawierać śladowe
ilości siarczynów.
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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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