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DERVIT FORTE z biotyną 60 kapsułek
 

Cena: 19,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent VITADIET SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDervit forte z biotyną 60 kapsułekDervit Forte z biotyną - suplement diety zawierający składniki wspomagające
kompleksowo zadbać o włosy, skórę oraz paznokcie. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.Biotyna, cynk, niacyna, witamina A,
ryboflawina, ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica) pomaga zachować zdrową skórę.Biotyna, cynk, selen oraz ekstrakt z łodyg i liści
skrzypu polnego (Equisetum arvense) pomaga zachować zdrowe włosy.Cynk, selen oraz ekstrakt z łodyg i liści skrzypu polnego
(Equisetum arvense) pomaga zachować zdrowe paznokcie.Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry oraz
włosów.Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.Biotyna,
niacyna, witamina A oraz ryboflawina utrzymanie prawidłowego stanu błon śluzowych.Witamina C, witamina E ochrona komórek przed
stresem oksydacyjnym.Biotyna, niacyna, miedź, witamina B1, witamina C, żelazo utrzymanie prawidłowego metabolizmy
energetycznego.Żelazo wspomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie.Niacyna, witamina B2, witamina B6, witamina C
zmniejszenie uczucia zmęczenia oraz znużenia.Witamina D prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, kości, zębów oraz
mięśni.Zalecane spożycieDorośli: 1 kapsułka dziennie tuż przed lub w trakcie posiłku.WażneNie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.SkładnikiKapsułka (żelatyna, woda), kwas l-askorbinowy (witamina C), fumaran żelaza (II), ekstrakt z kiełków
bambusa (Bambus vulgaris) standaryzowany na nie mnie niż 75% krzemionki, cytrynian cynku, drożdże selenowe, L-leucyna, L-
metionina, ekstrakt z liści pokrzyw, octan DL-alfa-tokoferylu, skrobia kukurydziana, ekstrakt z nasion prosa, ekstrakt z łodyg i liści skrzypu
polnego, cholekalcyferol, amid kwasu nikotynowego, octan retinylu, inulina, inozytol, D-biotyna, siarczan miedzi, chlorowodorek
pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina.Składniki 1 kapsułka % RWS*Witamina C 80 mg 100%Żelazo 14 mg 100%Krzemionkaw
tym:krzem25 mg12 mg------Cynk 10 mg 100%L-leucyna 25 mg ---L-metionina 25 mg ---Ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica dioica) 25 mg
---Witamina E 12 mg 100%Ekstrakt z nasion prosa (Panicum miliaceum) 20 mg ---Ekstrakt z łodygi i liści skrzypu polnego (Equisetum
arvense) 20 mg ---Witamina D 50 µg 1000%Niacyna 16 mg 100%Witamina A 800 µg 100%Selen 8,25 µg 15%Inulina 5 mg ---Inozytol 5
mg ---Biotyna 2500 µg 5000%Miedź 1 mg 100%Witamina B6 1,4 mg 100%Tiamina 1,1 mg 100%Ryboflawina 1,4 mg 100%*% RWS -
Referencyjna Wartość Spożycia.ProducentVITADIET SP. Z O.O.Dostawcza 12Łódź
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