
 
E-PANACEUM

ASNYKA 6C / 7, WIELICZKA
+48 12 444 52 72

 

 

Biotemax Duo 60 tabletek
 

Cena: 11,95 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Drogeria internetowa E-Panaceum, sprzedająca m.in. produkty medyczne zawierające cenne witaminy i minerały, oferuje Biotemax Duo,
czyli selen w tabletkach do codziennego stosowania, które przeznaczone są dla osób dorosłych. Jedno opakowanie kosztuje niewiele i
wystarczy Ci aż na dwa miesiące.
W składzie tych tabletek znajdziesz selen w optymalnej dawce, a do tego suplement zawiera też:
  • biotynę,
  • cynk,
  • substancje pomocnicze.
Dzięki połączeniu tych składników Biotemax Duo jednocześnie poprawia kondycję włosów, skóry oraz paznokci. Zawartość selenu w
suplemencie sprawia, że produkt ten zapewnia doskonałe wsparcie dla prawidłowego przebiegu procesu odbudowy paznokci oraz
włosów, natomiast cynk dodatkowo wzmacnia ich strukturę. Z kolei biotyna jest odpowiedzialna za zachowanie błon śluzowych oraz
skóry w zdrowiu, a do tego stymuluje wzrost mieszków włosowych. Stosując Biotemax Duo regularnie, pozbędziesz się problemu
łamliwych paznokci oraz kruchych i pozbawionych blasku włosów. Dzięki temu poprawisz swój wygląd i dodasz sobie pewności siebie!
Aby uzyskać pożądany efekt, powinieneś przyjmować 1 tabletkę każdego dnia. Pamiętaj, aby przestrzegać zaleceń producenta
dotyczących dawkowania! Nie zapomnij też o prawidłowym zbilansowaniu swojej diety, co będzie miało korzystny wpływ zarówno na
Twój wygląd, jak i zdrowie całego organizmu. Produkt mogą stosować tylko osoby dorosłe, dlatego zabezpiecz tabletki z selenem przed
dostępem dzieci. Zapraszamy również do zapoznania się z innymi suplementami z naszej oferty, w których znajdziesz wiele cennych dla
organizmu witamin i minerałów.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w biotynę, cynk i selen.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie.

Składniki: substancja wypełniająca: sorbitole; cynk, selen, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
biotyna, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

porcja dzienna (1 tabletka) zawiera: biotyna 2500mcg (5000%)*, cynk 10mg (100%)*, selen 55mcg (100%)*.
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.,
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec.
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