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SKRZYP Complex chelatowy 50 tabletek Domowa Apteczka
 

Cena: 11,85 PLN

Opis słownikowy

Producent DOMOWA APTECZKA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSKRZYP Complex chelatowy 50 tabletek Domowa ApteczkaUnikalna na rynku suplementów nowa formuła chelatowa !Aż
20 składników - na piękne włosy, skórę i paznokcie.piękna skóra, włosy, paznokcieNowa formuła produktu Skrzyp Complex Chelatowy
zawiera składniki, których działanie zostało potwierdzone naukowo. Witamina A, niacyna, ryboflawina, cynk i jod pomagają zachować
zdrową skórę. Selen oraz cynk pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie. Miedź pomaga w prawidłowej pigmentacji włosów i skóry
a także, wraz z manganem, w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych. Witamina C pomaga w produkcji kolagenu, niezbędnego
dla utrzymania zdrowej skóry, dodatkowo, wraz z ryboflawiną, zwiększa przyswajanie żelaza. Witamina B6 przyczynia się do regulacji
aktywności hormonalnej. Jod oraz selen pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy. Zawartość ziela skrzypu i pokrzywy oraz
krzemu, l-cysteiny i drożdży jako źródła aminokwasów wzmacnia korzystne działanie składników. Aminokwasy i peptydy pochodzące z
drożdży, hydrolizowane w kwaśnym środowisku żołądka, łączą się z mikroelementami, tworząc związek chelatowy, ułatwiający
przyswajanie pierwiastków przez organizm. Mangan, cynk, miedź i selen pomagają także w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.Zalecane spożyciePorcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia (porcja dzienna): 1 tabletka 2 x dziennie, w trakcie
lub po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne.Składniki w maksymalnej porcji dziennej (2
tabletki)::Ziele skrzypu 440 mgZiele pokrzywy 40 mgDrożdże piwne 200 mgL-cysteina 60 mgWit. C 40 mg (50% RWS*)Wit. A 400 µg
(50% RWS*)Biotyna 25 µg (50% RWS*)Niacyna 8 mg (50% RWS*)Kwas pantotenowy 3 mg (50% RWS*)Ryboflawina 0,7 mg (50%
RWS*)Witamina B6 0,7 mg (50% RWS*)Tiamina 0,55 mg (50% RWS*)Kwas Foliowy 100 µg (50% RWS*)Witamina B12 1,25 µg (50%
RWS*)Krzem 10 mgCynk 5 mg (50% RWS*)Miedź 0,5 mg (50% RWS*)Mangan 1 mg (50% RWS*)Selen 27,5 µg (50% RWS*)Jod 75 µg
(50% RWS*)*% RWS – referencyjne Wartości SpożyciaWażneNiewskazane dla: osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią: w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.Składnikisubstancja wypełniająca
(fosforan dwuwapniowy), ziele skrzypu polnego, drożdże piwne, substancje przeciwzbrylające (kwasy tłuszczowe, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych)), L-cysteina, kwas L-askorbinowy, ziele pokrzywy, dwutlenek krzemu, maltodekstryna, glukonian manganu, amid
kwasu nikotynowego, tlenek cynku, glukonian miedzi (II), D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan
tiaminy, octan retinylu, selenian (IV) sodu, jodek potasu, kwas pteroilomonoglutaminowy,D-biotyna,
cyjanokobalamina.ProducentDomowa Apteczka,ul. Myśliwska 11,05-825 Grodzisk Mazowiecki.
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