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NOBLE HEALTH HAIR CARE PANDA żelki z biotyną 300 g
 

Cena: 145,15 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 g

Postać żelki

Producent NOBLE HEALTH SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościWitaminy na włosy w żelkach odpowiednie dla wegan z najwyższą zawartością biotyny 5000%!Witaminy na włosy w
żelkach odpowiednie dla wegan są odpowiedzią ,aby skuteczność, wygodę oraz pyszny smak zamknąć w formie dogodnej zarówno dla
wegetarian, jak i wegan.Biotyna, cynk, selen pomagają zachować zdrowe włosy.Niacyna, witamina A pomagają zachować zdrową
skórę.Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.Każdy składnik odżywczy w preparacie pokrywa w rekomendowanej dawce do spożycia 100% lub więcej swojego
dziennego zapotrzebowania.Zalecane spożycieHair Care Panda żelki zaleca się przyjmować w ilości 2 żelek dziennie po posiłku. Przed
połknięciem dokładnie pogryź. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.WażneSuplementy diety nie mogą być
stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przed
zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej
ulotce.SkładnikiSyrop glukozowy, cukier, modyfikowana skrobia z tapioki, modyfikowana skrobia ziemniaczana, mieszanka witaminowo-
mineralna (glukonian cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, octan retinylu, selenian (VI)
sodu, cyjanokobalamina, D-biotyna, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomoonoglutaminowy), kwas: kwas
cytrynowy, regulator kwasowości: cytrynian sodu, aromaty, koncentraty owocowo-warzywne: pomidor, rzodkiewka, jabłko, dynia;
barwnik: dwutlenek tytanu.Zawartość składników w porcji dziennej Hair Care Panda żelki: biotyna 2500 mcg (5000%), witamina E 12 mg
(100%), tiamina 1,1 mg (100%), niacyna 16 mg (100%), kwas pantotenowy 6 mg (100%), witamina B6 1,4 mg (100%), witamina B12 2,5
mcg (100%), kwas foliowy 200 mcg (100%), witamina A 800 mcg (100%), cynk 10 mg (100%), selen 55 mcg (100%).% referencyjnej
wartości spożyciaProducentNoble Health Sp. z o.o.ul. Warszawska 62, Wielogóra26-660 Jedlińsk
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