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Drożdże z bratkiem, 60 tabletek
 

cena: 11,07 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Dro?d?e z bratkiem zawiera ekstrakt dro?d?owy, wyci?g z bratka, witamin? E i cynk. 

Ekstrakt dro?d?owy pomaga utrzyma? prawid?ow? struktur? i wygl?d w?osów i paznokci. 

Wyci?g z bratka (fio?ka trójbarwnego) umo?liwia poprawienie ogólnego stanu i wygl?du skóry. 

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz uszkodzeniem komórek,
wywo?ywanym przez wolne rodniki.

Cynk pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowego, pomaga w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym, przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu makrosk?adników
od?ywczych, pomaga w utrzymaniu zdrowych ko?ci, pomaga w utrzymaniu prawid?owego widzenia, pomaga
zachowa? zdrowe w?osy, skór? i paznokcie.

Wskazania
Stosuje si? w celu dbania o zdrow? skór?, w?osy i paznokcie oraz w celu ochrony antyoksydacyjnej.

Dawkowanie
Zalecana dawka: 1 tabletka 2 razy dziennie
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
ekstrakt dro?d?owy, substancja wype?niaj?ca: celuloza, wyci?g z ziela fio?ka trójbarwnego, cynk, substancja
przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, witamina E.
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Sk?adniki Zawarto?? w 1 tabletce RWS*
Ekstrakt dro?d?owy
(Saccharomyces cerevisiae)

500 mg -

Wyci?g z ziela fio?ka
trójbarwnego (bratka)
w przeliczeniu na
suszone ziele fio?ka trójbarwnego

50 mg

300 mg

-

Witamina E (ekwiwalent alfa-
tokoferolu)

6 mg 50%

Cynk organiczny 5 mg 50%

*RWS – Referencyjna Warto?? Spo?ycia

Przeciwwskazania
Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.

Uwagi
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety.

Podmiot odpowiedzialny
Zak?ady Farmaceutyczne COLFARM S.A.,
ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec
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