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WYCIĄG ZE SKRZYPU POLNEGO + DROŻDŻE + WITAMINY
[VITAMEX] 100 tabletek
 

Cena: 24,40 PLN

Opis słownikowy

Producent VITAMEX A.B.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

WYCIĄG ZE SKRZYPU POLNEGO + DROŻDŻE + WITAMINY (VITAMEX) 100 tabletek

Suplement diety

Wyciąg ze skrzypu polnego + drożdże + witaminy, dzięki zawartości selenu i biotyny wpływa na utrzymanie włosów, skóry i paznokci w
optymalnej, zdrowej kondycji.

 

Sposób użycia

2 kapsułki dzienni w trakcie posiłku przez 30 dni, następnie 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w
ciągu dnia.

 

Ważne

Produkt zawiera substancję słodzącą. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Suplement diety nie może
być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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Skład

Drożdże, sorbitol- substancja słodząca, wyciąg ze skrzypu polnego, chlorowodorek L-lizyny, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana-nośnik, węglan wapnia- stabilizator, octan DL-alfa tokoferylu #℣佐⌡⌀眀椀琀⸀ 䔀⌡⍃倣℣, wyciąg z pokrzyw, amorficzny dwutlenek krzemu-
substancja przeciwzbrylająca, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych- emulgator, stearynian magnezu- nośnik, inozytol, kwas
paraaminobenzoesowy #℣佐⌡⌀倀䄀䈀䄀⌡⍃倣℣, biotyna, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, wyciąg z alg morskich, glukonian żelazawy,
chlorowodorek pirydoksyny (wit B6), witamina B1, witamina A, witamina B2, selen sodowy.

 

Zawartość składników odżywczych:

1 tabletka zawiera:

drożdże - 329 mg

wyciąg ze skrzypu polnego - 25 mg  

lizyna - 15 mg

PABA - 5 mg

biotyna - 100 µg - 66,5 %*

selen - 16,5 µg - 30 %*

kwas pantotenowy - 4 mg - 66,5 %*

niacyna - 5 mg - 28 %*  

wit. B6 - 1,3 mg - 65 %*

tiamina (wit. B1 ) - 1 mg - 71,5 %*  

ryboflawina (wit. B2) - 1 mg - 62,5 %*

wit. E - 3,75 mg - 37,5 %*  

wit. A - 150 µg - 18,75 %*

* – % zalecanego dziennego spożycia   

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

