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MEGA KRZEM Z METIONINĄ 60 tabletek
 

Cena: 12,48 PLN

Opis słownikowy

Producent AVETPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisZadbaj o zdrowe włosy i paznokcie z suplementem diety MEGA KRZEM z me9oniną!MEGA KRZEM z me9oniną zawiera ekstrakty
roślinne o wysokiej zawartości krzemu- ekstrakt z pędów bambusa, zawierający 70% przyswajalnej krzemionki oraz ekstrakt z ziela
skrzypu standaryzowany na 7% krzemu. Ponadto produkt zawiera kompozycję witamin i minerałów, m.inn. biotynę, cynk, selen i
miedź.Zaleca się uzupełnienie diety:przy nadmiernym wypadaniu, łamliwości włosówprzy nadmiernej łamliwości i kruchości
paznokciIDEALNY DLA:MEGA KRZEM z me,oniną to suplement diety opracowany z myślą o osobach dorosłych, które chcą zadbać o
zdrowie włosów i paznokci oraz wzbogacić dietę o biotynę, cynk, selen oraz krzem.WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW:Aminokwas L-
me9onina:stanowi materiał budulcowy włosa, musi być dostarczana do organizmu z pożywieniem Biotyna:pomaga zachować zdrowe
włosypomaga zachować zdrową skórę Cynk:pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie Selen:pomaga zachować zdrowe włosy i
paznokcie Miedź:pomaga w utrzymaniu prawidłowej barwy (pigmentacji) włosów Ekstrakt ze skrzypu:wspiera wzrost i wzmocnienie
włosów, skóry i paznokciSposób użycia1 tabletka dziennie po posiłku. Tabletkę należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej
dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.Składi: substancja wypełniająca
(celuloza mikrokrystaliczna), ekstrakt z pędów bambusa (Bambusa vulgaris) zawierający 70% krzemionki, ekstrakt z ziela skrzypu
(Equisetum arvense) 7% krzemu, kwas L-askorbinowy, fumaran żelaza (II), octan DL-alfa-tokoferylu, L-mePonina, substancja glazurująca
(hydroksypropylometyloceluloza), substancja wypełniająca (polidekstroza), amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych), tlenek cynku, D-pantotenian wapnia, barwnik (węglan wapnia), węglan manganu, substancja
przeciwzbrylająca (talk), siarczan miedzi (II), olej MCT, barwnik (kompleksy miedziowe chlorofilin), chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, chlorowodorek Paminy, cyjanokobalamina, kwas pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu,
D-biotyna.WażneNie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania
preparatu dzieciom, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Osoby ze schorzeniami tarczycy i przyjmujące leki przeciwzakrzepowe mogą
przyjmować preparat tylko po konsultacji z lekarzem. Możliwe występowanie przebarwień na produkcie jest zjawiskiem naturalnym
niewpływającym na jego jakość.
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