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NATURELL Silica Biotyna Max 60 tabletek
 

Cena: 20,44 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Betacarotenum

Opis produktu
 

Jeśli chcesz zamówić sprawdzony selen w tabletkach, polecamy suplement NATURELL Silica Biotyna Max. Ten wyrób medyczny
zamówisz u nas w atrakcyjnej cenie, z dostawą prosto do domu!  Jest on przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chcą poprawić
wygląd swoich włosów i paznokci. Preparat tego producenta zapewni Ci potrzebne witaminy i minerały w optymalnej dawce,
będącej dobrym uzupełnieniem codziennej diety. W produkcie zawarto też inne substancje czynne, które należy regularnie dostarczać
organizmowi. 

Jeśli Twoja dieta jest uboga w selen, powinieneś regularnie stosować takie suplementy w tabletkach! Ten cenny minerał naturalnie
występuje rybach i produktach roślinnych, jednak pomimo tego bardzo łatwo o jego niedobory. Odpowiednia podaż tego pierwiastka
przyczyni się do poprawy funkcjonowania tarczycy, a także układu odpornościowego i krwionośnego. Poza tym jest on silnym
antyoksydantem, niszczy wolne rodniki, dzięki czemu przyczynia się do opóźnienia procesu starzenia organizmu. 

Oprócz selenu w proponowanym tutaj suplemencie zawarta jest też biotyna i cynk. Składniki te są bardzo ważne, jeśli zależy Ci na
zdrowym wyglądzie. Wspomagają odbudowę i wzrost mieszków włosowych oraz paznokci, a do tego poprawiają ich ogólną kondycję. W
składzie NATURELL znajdziesz też ekstrakt ze skrzypu polnego oraz zestaw witamin i minerałów wspierających działanie produktu.
Pamiętaj, aby trzymać się dawki zalecanej przez producenta - 1 tabl. dziennie. Preparat przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych,
dlatego trzymaj opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie: dorośli 1 tabletka dziennie.

Składniki: substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; wyciąg ze
skrzypu polnego (Equisetum arvense); L-lizyna; substancja glazurująca: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); cynk (cytrynian cynku);
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; DL-metionina; niacyna (amid kwasu nikotynowego); krzem
(ditlenek krzemu); żelazo (fumaran żelaza (II)); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); selen (selenian (IV) sodu); substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; biotyna (D-biotyna); substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(stearynian magnezu); barwnik: karmel amoniakalny; ryboflawina; substancja glazurująca: glikol polietylenowy.
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1 tabletka zawiera: niacyna 10mg (62,5%*), kwas pantotenowy 7,5mg (125%*), biotyna 2500µg (5000%*), ryboflawina (witamina B2)
0,7mg (50%*), cynk 6mg (60%*), krzem 5mg, żelazo (II) 3mg (21,4%*), selen 27,5µg (50%*), L-lizyna 21mg, DL-metionina 11mg, wyciąg ze
skrzypu polnego 30mg.

*Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące powinny skonsultować stosowanie
preparatu z lekarzem. Nie stosować łącznie z innymi preparatami zawierającymi witaminy z grupy B lub krzem.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przechowywać w
suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci.
Może zawierać śladowe ilości skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa.
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