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BIOTYNA MULTI MAX 60 tabletek
 

Cena: 7,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent NEXON PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBiotyna pomaga zachować zdrowe włosy i skóręCynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.Biotyna pomaga zachować
zdrowe włosy i skórę oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie.
Żelazo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i wspomaga
prawidłową produkcję czerwonych krwinek i hemoglobiny.Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.Zalecane
spożycieZalecana dzienna porcja do spożycia: dorośli - 1 tabletka raz dziennie.WażnePrzechowywanie: przechowywać w suchym i
ciemnym miejscu w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Ostrzeżenia:nie stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu
powinny skonsultować się z lekarzem. Suplement diety nie jest przeznaczony dla dzieci. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Suplement diety nie zastępuje
zrównoważonego żywienia i zdrowego stylu życia.Składnikisubstancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna ; glukonian cynku;
fumaran żelaza; octan DL-alfa-tokoferylu, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; skrobia ziemniaczana;
amid kwasu nikotynowego; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancja glazurująca: kopolimer szczepiony alkoholu
poliwinylowego i glikolu polietylenowego; octan retinylu; D-biotyna; substancja przeciwzbrylająca: talk; ryboflawina; chlorowodorek
pirydoksyny; chlorowodorek tiaminy; emulgator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych; barwnik: karmin.

Porcja dzienna zawiera:

Składniki 1 tabletka RWS*
Biotyna 2500 µg 5000%
Cynk 5 mg 50%
Witamina A 400 µg 50%
Witamina E 10 mg 83%
Żelazo 10 mg 71%
Tiamina (Witamina B1) 1,1 mg 100%
Ryboflawina (Witamina B2) 1,4 mg 100%
Niacyna (Witamina B3) 8 mg 50%
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Witamina B6 1,4 mg 100%

*RWS – referencyjna wartość spożycia 

ProducentNexon Pharma sp. z o.o.
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