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NOBLE HEALTH Misie na zdrowe włosy żelki 300 g
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Producent NOBLE HEALTH

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościZdrowe1 włosy, o które zadbasz z naszymi żelkami!Misie na zdrowe włosy to suplement diety w postaci żelków dla
dorosłych.Każdy miś, którego zjesz to aż 12 składników odżywczych + pomarańczowy smak!Biotyna1, cynk, selen pomagają zachować
zdrowe włosy.Niacyna, witamina A pomagają zachować zdrową skórę.Witamina E, mangan pomagają w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym.Dobroczynne składniki zamknęliśmy w żelkowych misiach o pomarańczowym smaku, po to by troska o włosy
była jak najbardziej przyjemna!Zalecane spożycieStosuj 2 żelki dziennie. Przed połknięciem dokładnie je pogryź. Nie należy przekraczać
porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.WażneSuplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Dzienna porcja dostarcza
składniki w ilości zapewniającej deklarowane korzyści dla zdrowia. Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży lub karmienia
piersią.Składnikisyrop glukozowy, cukier, woda, żelatyna wieprzowa, zestaw witamin i składników mineralnych (octan DL-alfa-tokoferylu,
amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, cytrynian cynku, octan retinylu, cyjanokobalamina, siarczan manganu, selenian (VI)
sodu, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna), regulator kwasowości – kwas
cytrynowy, koncentrat soku pomarańczowego w proszku, stabilizator – sorbitole, barwnik – karoteny, oleje roślinne (palmowy,
kokosowy), naturalny aromat pomarańczowy, substancja glazurująca – wosk carnauba.2 żelki zawierają:biotyna 250 µg (500%)*,
niacyna 32 mg (200%)*, witamina E 24 mg (200%)*, kwas pantotenowy 12 mg (200%)*, witamina B6 2,8 mg (200%)*, tiamina 2,2 mg
(200%)*, kwas foliowy 400 µg (200%)*, witamina B12 5 µg (200%)*, mangan 2 mg (100%)*, witamina A 800 µg (100%)*, selen 55 µg
(100%)*, cynk 5 mg (50%)*.*RWS - Referencyjna Wartość SpożyciaProducentNoble Health Sp. z o.o.ul. Warszawska 62,
Wielogóra26-660 Jedlińsk
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