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Hair Volume 30 tabletek
 

Cena: 47,00 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent NEW NORDIC

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Hair Volume, 30 tabletek

Suplement diety Hair Volume zawiera wyciąg z jabłka, skrzyp bogaty w krzemionkę, proso oraz miedź. Składniki odżywcze takie jak
biotyna oraz cynk pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów o skóry.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: przyjmować 1 tabletkę dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą. Dla uzyskania najlepszych rezultatów
kontynuować stosowanie przez co najmniej 3 miesiące.

Składniki: wyciąg z owoców jabłka (Malus domestica, Borkh), wyciąg z prosa (Panicum miliaceum L), wyciąg ze skrzypu polnego
(Equisetum arvense L.) zawierającego krzemionkę, L-cysteina (chlorowodorek bezwodny), L-metionina, kwas pantotenowy (d-
pantoteinian wapnia), cynk (tlenek cynku), miedź (siarczan miedzi), biotyna (d-biotyna), celuloza mikrokrystaliczna (substancja
wypełniająca), substancje przeciwzbrylajace (karboksymetyloceluloza, dwutlenek krzemu), składniki otoczki tabletki: substancja
wiążąca: sole magnezowe kwasów tłuczowych, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza.

1 tabletka zawiera: Wyciąg z jabłka (owocu) (Malus domestica, Borkh) 5:1 300mg, wyciąg z prosa (Panicum miliaceum L.) 5:1 250mg,
wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum arvense, L. 200mg, w tym krzemionka 14mg, L-cysteina 60mg, L-metionina 50mg, Biotyna
475mcg (950%)*, kwas pantotenowy 30mg (500%)*, cynk 10mg (100%)*, miedź 1mg (100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechować w temperaturze pokojowej. w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz dzieci poniżej 12 roku życia bez konsultacji z lekarzem.
Opakowanie produktu jest w 80% wykonane z papieru makulaturowego oraz materiałów z odnawialnych upraw leśnych ze znanych
źródeł.

Producent:
New Nordic Healthbrands AB,
Sodra Forstadsgatan 3,
211 43 Malmo, Szwecja.

Dystrybutor:
New Nordic Healthbrands Polska Sp. z o.o.,
ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa.
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