SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Vitapil biotyna + bambus x 30 tabl
Cena: 41,25 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

30 tabl

Postać

Tabletki

Producent

NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
nośnik: maltodekstryna, dwuwinian choliny, D-pantotenian wapnia, proteiny sojowe, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
inozytol, fumaran żelaza(II), amid kwasu nikotynowego
otoczka: substancja powlekająca: alkohol poliwinylowy, barwnik: dwutlenek tytanu, nośnik: glikol polietylenowy 6000, substancja
przeciwzbrylająca: talk, barwnik: tartazyna, barwnik: indygo, barwnik: żółcień pomarańczowy S), kwas p-aminobenzoesowy (PABA),
sproszkowane pędy bambusa, tlenek cynku (I), siarczan manganu, substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, siarczan miedzi (II)), drożdże piwne, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, jodek potasu, cyjanokobalamina.
Zawartość w 1 tabletce:
Dwuwinian choliny 125mg*
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 100mg (1666,7% RWS)
Proteiny sojowe 100mg*
Inozytol 50mg*
Niacyna (amid kwasu nikotynowego) 35mg EN (218,8% RWS)
PABA (kwas paraaminobenzoesowy) 30mg*
Sproszkowane pędy bambusa (75% krzemionki) 20mg* w tym
krzem 7mg*
Żelazo (fumaran żelaza (II)) 15mg (107,1% RWS)
Cynk (tlenek cynku) 15mg (150% RWS)
Mangan (siarczan manganu) 5mg (250% RWS)
Drożdże piwne 5mg*
Miedź (siarczan miedzi (II)) 2mg (200% RWS)
Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) 400mcg (200% RWS)
Biotyna (D-biotyna) 300mcg (600% RWS)
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Jod (jodek potasu) 150mcg (100% RWS)
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 6mcg (240% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
EN ekwiwalent niacyny
Masa netto
30 tabletek
Charakterystyka
Vitapil może być stosowany wspomagająco jako uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne w problemach związanych z
kondycją włosów tj. nadmierne wypadanie włosów, osłabienie struktury włosów (rozdwajanie), zwiększona łamliwość i kruchość
włosów, zaburzona gospodarka hydro-lipidowa skóry głowy i włosów.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
NUTROPHARMA Sp. z o.o.
ul. Jedności 10A
05-506 Lesznowola
Ważne informacje
Produkt nie zawiera glutenu.
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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