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BIOMEDIPHARM SKRZYP I POKRZYWA 60 kapsułek
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOMEDIPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Skrzyp&PokrzywaSkrzyp&Pokrzywa natural beauty jest suplementem diety zawierającym kompleks wszystkich składników
niezbędnych do regneneracji włosów, skóry i paznokci. Witaminy A, B2 oraz biotyna przyczyniają się do utrzymania prawidłowego stanu
skóry i błon śluzowych. Cynk z kolei przyczynia się do prawidłowego metabolizmu witaminy A, przyczynia się również do utrzymania
prawidłowego stanu skóry i paznokci. Witamina C zawarta w preparacie przyczynia się do prawidłowego tworzenia kolagenu oraz
utrzymania prawidłowej budowy i funkcji kości, zębów, chrząstek, dziąseł, skóry i naczyń krwionośnych. Ochrania także składniki
komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Kwas foliowy przyczynia się do prawidłowej syntezy cysteiny, niezbędnego składnika
kreatyny. Suplement diety Skrzyp&Pokrzywa natural beauty polecany jest w celu uzupełnienia codziennej diety w składniki pomagające
utrzymać zdrowe włosy, skórę i paznokcie. Składniki/Substancje aktywne:Sproszkowane ziele skrzypu polnego 170 mg Sproszkowane
ziele pokrzywy zwyczajnej 30 mg Witamina C 80 mg 100* Witamina A 800 µg 100* Witamina B1 1,1 mg 100* Witamina B2 1,4 mg 100* 
Witamina B6 1,4 mg 100* Biotyna 50 µg 100*Kwas foliowy 200 µg 100*Kwas pantotenowy 6 mg 100* Cynk 7,75 mg 75,5**ZDS
(zalecane dzienne spożycie)Dawkowanie:Preparat należy zażywać raz dziennie bezpośrednio przed lub w trakcie posiłku, popijając
wodą. Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.Przeznaczenie:Preparat jest przeznaczony dla osób
powyżej 16 – go roku życia. Warunki przechowywania:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić
od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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