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Skrzypovita 40+, 42 tabletki

Skrzypovita 40+ to formuła wzbogacona w tak zwane witaminy „młodości”: A, C i E.

Zawarta w suplemencie witamina C pomaga w utrzymaniu promiennej, gładkiej skóry, bez oznak zmęczenia. Witaminy C i E to
najsilniejsze antyoksydanty. Nie tylko opóźniają proces starzenia się skóry, ale również biorą czynny udział w ich odnowie. Skrzypovita
40+ zawiera również kwas hialuronowy i hydrolizat białek kolagenowych.

Działanie kolagenu wspomaga witamina C, biorąc udział w jego syntezie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Zawiera
PABA (kwas paraaminobenzoesowy). Dzięki zawartości miedzi włosy zachowują na dłużej swój naturalny kolor. Cynk biorąc udział w
procesie podziału komórek oraz chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym utrzymuje właściwy stan i wygląd skóry.

Zastosowanie: składniki suplementu polecane dla kobiet dojrzałych.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie. Popić wodą.

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza; witamina C; ekstrakt ze skrzypu polnego; ekstrakt z ziela pokrzywy; PABA; hydroliza białek
kolagenowych; siarczan cynku; witamina E; kwas hialuronowy; kwas pantotenowy; siarczan miedzi; substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; witamina B6; ryboflawina (witamina B2); tiamina (witamina B1); witamina A;
biotyna; otoczka ( substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: talk, substancja wypełniająca:
celuloza, barwniki: E171, E172, E133 i E104).

1 tabletka zawiera: witamina C 80mg (100%), witamina E 12mg α-TE (100%)*, kwas pantotenowy 6mg (100%)*, witamina B6 1,4mg
(100%)*, ryboflawina 1,4mg (100%)*, tiamina 1,1mg (100%)*, witamina A 800µg (100%)*, biotyna 50µg (100%)*, witamina D3 5µg, cynk
10mg (100%)*, miedź 1mg (100%)*, ekstrakt ze skrzypu polnego 100g, hydrolizat białek kolagenowych 50mg, ekstrakt z ziela pokrzywy
40mg, PABA 40mg, kwas hialuronowy 10mg.
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Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
E104 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.
Zawiera kolagen pochodzący z ryb.
Może zawierać śladowe ilości siraczanów.

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