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MAXIKRZEM x 30 kaps.
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Maxi Krzem
Mocne i piękne włosy. Biotyna, kwas pantotenowy, krzemionka + witaminy i mikroelemnty

Składniki/Substancje aktywne:
Składniki zawarte 1 kapsułce:
Wyciąg z ziela skrzypu polnego 150 mg
w przel. na suszony skrzyp 1500 mg
zawierający krzemionkę 10,5 mg
Wyciąg z pędów bambusa 50 mg
zawierający krzemionkę 35 mg
Wyciąg z ziela pokrzywy 75 mg
w przel. na susz. pokrzywę 450 mg
Żelazo 3,5 mg (25%*)
Cynk 2,5 mg (25%*)
Mangan 0,5 mg (25%*)
Miedź 0,25 mg (25%*)
Jod 37,5 µg (25%*)
Selen 13,75 µg (25%*)
Witamina C 20 mg (25%*)
Niacyna (ekwiwalent niacyny) 4 mg (25%*)
Witamina E (ekw. alfa-tokoferolu) 3 mg (25%*)
Kwas pantotenowy 13,8 mg (230%*)
Ryboflawina (witamina B2) 0,35 mg (25%*)
Witamina B6 0,35 mg (25%*)
Tiamina (witamina b1) 0,275 mg (25%*)
Kwas foliowy 50 µg (25%*)
Biotyna 175 µg (350%*)
Witamina B12 0,625 µg (25%*)
L-metionina 20 mg
Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) 5 mg
*RWS - referencyjna wartość spożycia

Dawkowanie:
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 Zalecane spożycie: 1 kapsułka 1 raz dziennie, w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przeznaczenie:
Zawarte w Maxi Krzemie mikroelementy i witaminy:
Biotyna - wzmacnia włosy: wpiera powstawanie cebulek włosa i wspomaga ich wzrost
Cynk i selen - korzystnie wpływają na prawidłowy stan włosów i paznokci
Miedz - przyczynia się do prawidłowej pigmentacji skóry i włosów
Jod - przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry.

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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