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MAXI KRZEM 30 kapsułek
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisMAXI KRZEM 30 kapsułekMaxi Krzem - suplement diety zawierający unikalne połączenie biotyny, krzemionki i kwasu
pantotenowego z wyciągiem ze skrzypu polnego i ziela pokrzywy. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.Biotyna wzmacnia włosy,
wspiera powstawianie cebulek włosa i wspomaga ich wzrost.Cynk i selen korzystnie wpływają na prawidłowy stan włosów i
paznokci.Miedź przyczynia się do prawidłowej pigmentacji skóry.Jod przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry.Sposób
użycia1 kapsułka dziennie, w trakcie posiłku.SkładWyciąg z ziela skrzypu polnego, żelatyna wołowa, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z
pędów bambusa, premix witaminowy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa tokoferylu, D-pantotenian wapnia,
ryboflawina, chIorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina), premix
mineralny (mleczan żelaza, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (ll), jodek potasu, selenian lV sodu), L-metionina, kwas
pantotenowy, kwas para-aminobenzoesowy; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
substancja wypełniająca: celuloza, barwnik: dwutlenek tytanu; biotyna.Sk?adniki 1 tabletka%RWS*

Wyci?g z ziela skrzypu polnego w przeliczeniu na suszone ziele skrzypu
polnegozawieraj?cy krzemionk? 

150 mg1500 mg10,5
mg 
---

---

---
Wyci?g z p?dów bambusazawieraj?cy krzemionk?  50 mg35 mg---

Wyci?g z ziela pokrzywyw przeliczeniu na suszone ziele pokrzywy  75 mg450 mg--- 

---
 ?elazo  3,5 mg25% 

 Cynk  2,5 mg25%  
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 Mangan  0,5 mg25%  

 Mied?  0,25 mg25%  

 Jod  37,5 µg25%  

 Selen  13,75 µg50%  

 Witamina C  20 mg 25%  

 Niacyna (ekwiwalent niacyny)  4 mg25%  

 Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu)    3 mg 25%  

 Kwas pantotenowy  13,8 mg 25%  

 Ryboflawina (witamina B2)  0,35 mg25%  

 Witamina B6  0,35 mg 25%  

 Tiamina (witamina B1)  0,275 mg25%  

 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 Warto?? Spo?ycia.
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