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Maxi Krzem, biotyna krzemionka i minerały 30 kaps.
 

Cena: 10,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Maxi Krzem, biotyna, kwas pantotenowy, krzemionka + witaminy i mikroelementy, 30 kapsułek

Maxi Krzem z kompleksem 3MAX CARE zawiera połączenie biotyny, krzemionki i kwasu pantotenowego z wyciągami ze skrzypu
polnego i ziela pokrzywy. Biotyna, cynk, selen i krzem pomagają zachować zdrowe włosy. Skrzyp polny poprawia kondycję skóry.
Pokrzywa pomaga pozbyć się łupieżu. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów. Ponadto, jod pomaga zachować
zdrową skórę. Jedna kapsułka Maxi Krzem zawiera ponad 45mg krzemionki pochodzącej z wyciągów roślinnych. Dodatkowo suplement
diety zawiera witaminy: C, B1, B2, B3, B12, E oraz kwas foliowy.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 1 raz dziennie, w trakcie posiłku.

Składniki: wyciąg z ziela skrzypu polnego (wyciąg z ziela skrzypu polnego, skrobia kukurydziana), żelatyna wołowa, wyciąg z ziela
pokrzywy (wyciąg z ziela pokrzywy, skrobia ziemniaczana), wyciąg z pędów bambusa, premix witaminowy (kwas L-askorbinowy, amid
kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy,
kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna (skrobia ziemniaczana, D-biotyna), cyjanokobalamina, skrobia kukurydziana)), premix
mineralny (mleczan żelaza II, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi II, jodek potasu, selenian IV sodu, skrobia
kukurydziana), L-metionina, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), kwas para-aminobenzoesowy; dwutlenek krzemu, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych (substancje przeciwzbrylające), celuloza (substancja wypełniająca), dwutlenek tytanu (barwnik), D-
biotyna.

1 kapsułka zawiera: wyciąg z ziela skrzypu polnego 150mg (w przeliczeniu na suszone ziele skrzypu polnego 1500mg zawierający
krzemionkę 10,5mg), wyciąg z pędów bambusa 50mg (zawierający krzemionkę 35mg), wyciąg z ziela pokrzywy 75mg (w przeliczeniu na
suszone ziele pokrzywy 450mg), żelazo 3,5mg (25%)*, cynk 2,5mg (25%)*, mangan 0,5mg (25%)*, miedź 0,25mg (25%)*, jod 37,5mcg
(25%)*, selen 13,75mcg (25%)*, witamina C 20mg (25%)*, niacyna 4mg (25%)*, witamina E 3mg (25%)*, kwas pantotenowy 13,8mg
(230%)*, ryboflawina (witamina B2) 0,35mg (25%)*, witamina B6 0,35mg (25%)*, tiamina (witamina B1) 0,275mg (25%)*, kwas foliowy
50mcg (25%)*, biotyna 175mcg (350%)*, witamina B12 0,625mcg (25%)*, L-metionina 20mg, kwas para-aminobenzoesowy (PABA) 5mg.
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*RWS — Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt zawiera krzemionkę naturalnego pochodzenia.

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