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REGITAL FORTE Zdrowe włosy & paznokcie 60 tabletek
 

Cena: 19,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent EQUALAN PHARMA EUROPE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościREGITAL FORTE Zdrowe włosy & paznokcie 60 tabletekSkładniki produktu wpływają korzystnie na dobrą kondycję włosów
(skrzyp polny, cynk, selen i biotyna) oraz pomagają zachować zdrowe paznokcie (selen, cynk).Zalecane spożycieDorośli 1 tabletka
dziennie, podczas posiłku popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu
dnia.WażnePrzeciwwskazania:Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące przed
zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.Przechowywanie:Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w
miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Przechowywać w suchym miejscu w temp. między 15-25 °C. Chronić przed światłem i
wilgocią.Składnikirdzeń tabletki - substancja wypełniająca: celuloza;substancja wiążąca; ekstrakt z ziela skrzypu polnego; ekstrakt z
ziela fiołka trójbarwnego; kwas L-askorbinowy (witamina C), fumaran żelaza (II); beta-karoten (witamina A); substancja
przeciwizbryalająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E); cytrynian cynku,; kwas hialuronowy;
amid kwasu nikotynowego (niacyna); rutozyd (rutyna); substancja przeciwzbrylająca :dwutlenek krzemu; octan retnylu (witamina A); D-
pantotenian wapnia (kwas pantotenowy)); selenian (VI)sodu; cyjanokobalamina (witamina B6); ryboflawina (witamina B2); monoazotan
tiaminy (tiamina); D-biotyna (biotyna); cholekalcyferol (witamina D); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy). Otoczka tabletki:
substancja glazurująca: kopolimer szczepiony alkoholu poliwilynowego i glikolu polietylenowego; substancja przeciwzbrylająca: talk;
barwnik: ditlenek tytanu; stabilizator: mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych; barwnik: karminy.1 tabletka zawiera: ekstrakt ze skrzypu
polnego 150mg, ekstrakt z fiołka trójbarwnego 150mg, witamina C 40mg (50%)*, kwas hialuronowy 10mg, niacyna 8mg (50%)*, rutyna
8mg, żelazo 7mg (50%)*, witamina E 6mg (50%)*, cynk 5mg (50%)*, kwas pantotenowy 3mg (50%)*, B-karoten 2mg, witamina B2 0,7mg
(50%R)*, witamina B6 0,7mg (50%)*, witamina B1 0,55mg (50%)*, witamina A 733µg (91,6%R)*, biotyna 500µg (1000%)*, kwas foliowy
100µg (50%)*, selen 27,5µg (50%)*, witamina B12 1,25µg (50%)*, witamina D 1,25µg (25%)*.*RWS - Referencyjna Wartość
SpożyciaProducentDiagnosis S.A.,ul. Gen. W. Andersa 38A,15-113 Białystok.
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