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Skrzypovita 1 x dziennie 42 tabletki
 

Cena: 20,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 42 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NATUR PRODUKT PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skrzypovita 1 x dziennie, 42 tabletki

Skrzypovita 1 x dziennie to kompozycja składników, wpływających na zdrowie włosów i mocne paznokcie oraz pomagających zachować
zdrowy i piękny wygląd skóry. Formuła PRO-HAIR to kompozycja witamin i ziół w dobranych proporcjach, pozytywnie wpływających na
zdrowie włosów i paznokci. Zawiera naturalne wyciągi ze skrzypu polnego i pokrzywy stosowane w tradycyjnej pielęgnacji włosów oraz
skóry. Wzbogacona jest w biotynę, zwaną "witaminą piękności", która wpływa na właściwe funkcjonowanie skóry oraz pobudzenie
wzrostu włosów.

Skrzypovita 1 x dziennie zawiera witaminy: A, B2, B6, B1, B5, L-metioninę, kwas para-aminobenzoesowy (PABA) oraz cynk, który biorąc
udział w procesie podziału komórek oraz chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym, utrzymuje właściwy stań i wygląd skóry
twarzy. cynk pomaga również zachować zdrowe paznokcie. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki korzystnie wpływające na zdrowie włosów, skóry i paznokci. Dla osób dorosłych.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. Popić wodą.

Składniki: substancje wypełniające: sorbitole i celuloza; kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt ze skrzypu polnego; siarczan cynku,
ekstrakt z ziela pokrzywy; PABA; L-metionina; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6); ryboflawina (witamina B2);
monoazotan tiaminy (witamina B1); octan retinylu (witamina A); D-biotyna; otoczka (substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: talk, substancja wypełniająca: celuloza, barwniki: E171, E172, E133 i E104).

1 tabletka zawiera: biotyna 350mcg (700%)*, witamina B6 2mg (143%)*, tiamina 1,4mg (127%)*, ryboflawina 1,6mg (114%)*, kwas
pantotenowy 6mg (100%)*, witamina A 800mcg (100%)*, witamina C 60mg (75%)*, cynk 7,5mg (75%)*; ekstrakt ze skrzypu polnego
50mg; ekstrakt z ziela pokrzywy 20mg, PABA 20mg, L-metionina 10mg.
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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 zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci .
Chronić przed wilgocią.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.
E104 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

Producent:
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
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