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DERVIT ANDRO 60 kapsułek
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ICHEM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDervit Andro 60 kapsułekzostał opracowany z myślą o wszystkich, którzy borykają się z problemem nadmiernego
wypadania włosów.Składniki aktywne:AndroDiet (owoce palmy sabałowej, liście zielonej herbaty, ziele wierzbownicy drobnokwiatowej,
kora śliwy afrykańskiej)Ekstrakty roślinne: kiełki bambusa, liście pokrzywy, nasiona prosaWitaminy: witamina C, witamina E, witamina D,
niacyna, biotyna, witamina B6, tiamina, ryboflawinaSkładniki mineralne: cynk, mangan, miedź, jodAminokwasy: L-lizyna, L-cystyna, L-
leucynaDlaczego Dervit Andro?bogactwo składnikówunikalna formuła AndroDiet (4 starannie dobrane składniki)wysoka dawka biotyny
2,5 mgpodwójne źródło krzemionki (ponad 12 mg krzemu)rekomendowana dzienna dawka witaminy D 2000 IU*nie zawiera stearynianu
magnezu ani dwutlenku tytanuZalecane spożycieW celu uzyskania zamierzonego efektu zaleca się stosowanie 2 kapsułki/ dzień tuż
przed lub w trakcie posiłku lub inaczej po konsultacji z lekarzem. (Ze względu na bogaty skład produktu, m. in. selen w postaci drożdży
selenowych, u osób szczególnie wrażliwych, mogą pojawić się charakterystyczny posmak i przemijające uczucie dyskomfortu ze strony
układu pokarmowego.)WażneProdukt nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz osób z indywidualnym
brakiem tolerancji na którykolwiek ze składników preparatu.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcjiSkładnikiSkładniki w porcji
dziennej (2 kapsułki):Mieszanka ziołowa AndroDiet® ekstrakt z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens), ekstrakt z liści zielonej
herbaty (Camellia sinensis), ekstrakt z ziela wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum), ekstrakt z kory śliwy afrykańskiej
(Pygeum africanum): 500 mg, kapsułka (żelatyna, barwnik - węglan wapnia), chlorowodorek L-lizyny (L-lizyna: 16 mg), kwas L-
askorbinowy (witamina C: 80 mg -100%*), ekstrakt z kiełków bambusa (Bambusa vulgaris) standaryzowany na 75% krzemionki: 33 mg -
w tym: krzem 12 mg, ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica): 25 mg, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E: 12 mg ekwiwalentu alfa-
tokoferolu - 100%*), L-cystyna: 20 mg, cholekalcyferol (witamina D: 50 μg - 2000 IU - 1000%*), ekstrakt z nasion prosa (Panicum
miliaceum): 20 mg, L-leucyna: 8,4 mg, amid kwasu nikotynowego (niacyna: 16 mg ekwiwalentu niacyny - 100%*), tlenek cynku (cynk: 10
mg - 100%*), siarczan manganu (mangan: 2 mg - 100%*), D-biotyna (biotyna: 2500 μg - 5000%*), siarczan miedzi (II) (miedź: 1 mg -
100%*), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6: 1,4 mg - 100%*), chlorowodorek tiaminy (tiamina: 1,1 mg - 100%*), ryboflawina: 1,4
mg - 100%*, jodek potasu (jod: 150 μg -100%*).*RWS - referencyjna wartość spożycia.ProducentVitaDiet
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