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Olimp Innovum silica 30 kapsułek
 

Cena: 19,55 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Innovum Silica, 30 kapsułek

Innovum silica zawiera w swoim składzie ekstrakt ze skrzypu polnego i pokrzywy zwyczajnej, aminokwasy siarkowe (L-metionina,
cystyna) oraz hydrolizat kolagenowy. Ryboflawina, biotyna i niacyna wraz z witaminą A wspomagają zachowanie zdrowej skóry.
Ryboflawina, cynk, witaminy C i E raz miedź wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie: produkt przeznaczony w szczególności dla kobiet, dbających o piękny wygląd oraz prawidłowy stan skóry, włosów i
paznokci.

Składniki: ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), kwas L-askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu
nikotynowego, octan retinylu, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, kwas foliowy, D-biotyna, L-metionina, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), glukonian cynku,
cystyna, hydrolizat białek kolagenowych, ditlenek krzemu, glukonian miedzi (II), substancja wypełniająca – celuloza; substancja
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (żelatyna, barwnik – E 171).

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

2 kapsułk zawierają: ekstrakt skrzypu polnego 400mg, krzemionka 75mg, w tym krzem 35mg, ekstrakt pokrzywy 200mg, hydrolizat
białek kolagenowych 100mg, L-metionina 200mg, cystyna 100mg, cynk 15mg (150%)*, miedź 1mg (100%)*, witamina A 800mcg
(100%)*, witamina D 5mcg (100%)*, witamina E 12mg (100%)*, witamina C 80mg (100%)*, tiamina 1,1mg (1005)*, ryboflawina 1,4mg
(100%)*, niacyna 16mg (100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, kwas foliowy 200mcg (100%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*, biotyna
50mcg (100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
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