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DX2 30 kapsułek
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisDX2 30 kapsułekDX2 suplement diety to preparat o dużej zawartości skrzypu polnego odpowiadającego za prawidłową budowę i
wzrost włosów wzbogacony o zestaw niezbędnych witamin i mikroelementów.Działanie preparatu zostało wzmocnione dużą dawką
cynku, który jest ważnym mikroelementem dla włosów, a jego niedobór ma negatywny wpływ na ich wzrost i wygląd. Regularne
stosowanie powstrzymują matowienie i wypadanie włosów.Systematyczne stosowanie preparatu wzmacnia włosy, zmniejsza ich
wypadanie i stymuluje nieaktywne cebulki przez co przyspiesza wzrost nowych włosów.WskazaniaZmniejsza wypadanie włosów,
wzmacnia ich strukturę oraz pobudza cebulki, przez co stymuluje wzrost włosów.Sposób użycia1 kapsułka dziennie.SkładWyciąg ze
skrzypu polnego, glukonian cynku, kwas L-askorbinowy, selenian (IV) sodu, amid kwasu nikotynowego, siarczan cynku, mleczan żelaza
(II), D-pantotenian wapnia, L-cysteina, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, jodek potasu, cyjanokobalamina; składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i
wodorotlenki żelaza. Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*

Wyci?g ze skrzypu polnego 100 mg  ---

L-cysteina 5 mg  ---

Cynk 15 mg 150%

Selen 50 µg 91%

Witamina B6 1,1 mg 79%

Witamina B12 0,6 µg 24%

Witamina C 30 mg 38%

Witamina E 5 mg

eq alfa-tokoferolu

42%

Niacyna 8,9 mg 56%
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eq niacyny
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Biotyna 77 µg 154%

Kwas pantotenowy 5,1 mg 85%

Kwas foliowy 200 µg 100%

Witamina A 470 µg

eq retinolu

59%

Tiamina 0,8 mg 73%

Ryboflawina 1 mg 71%

Jod 73 µg 49%

?elazo 6,9 mg 49%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.
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