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Maxi Krzem, 30 kapsułek
 

cena: 14,65 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Maxi Krzem to unikalne po??czenie biotyny, krzemionki i kwasu pantotenowego z wyci?gami
ze skrzypu polnego, i ziela pokrzywy, które wzmacniaj? w?osy oraz paznokcie. Dodatkowo preparat zosta?
wzbogacony o witaminy: C, B1, B2, B3, B12, E oraz kwas foliowy. 

Biotyna wzmacnia w?osy: wspiera powstawanie cebulek w?osa i wspomaga ich wzrost. 

Cynk i selen korzystnie wp?ywaj? na prawid?owy stan w?osów, i paznokci. 

Mied? przyczynia si? do prawid?owej pigmentacji skóry i w?osów. 

Jod przyczynia si? do utrzymania prawid?owego stanu skóry. 

Dawkowanie
Zalecana dawka: 1 kapsu?ka 1 raz dziennie, w trakcie posi?ku
Nie przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Sk?ad
Wyci?g z ziela skrzypu polnego, ?elatyna wo?owa, wyci?g z ziela pokrzywy, wyci?g z p?dów bambusa, premix
witaminowy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa tokoferylu, D-pantotenian wapnia,
ryboflawina, chIorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna,
cyjanokobalamina), premix mineralny (mleczan ?elaza, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi
(ll), jodek potasu, selenian lV sodu), L-metionina, kwas pantotenowy, kwas para-aminobenzoesowy;
substancje przeciwzbrylaj?ce: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów t?uszczowych, substancja
wype?niaj?ca: celuloza, barwnik: dwutlenek tytanu; biotyna.
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Sk?adniki 1 tabletka %RWS*

Wyci?g z ziela skrzypu polnego 
w przeliczeniu na suszone ziele skrzypu polnego
zawieraj?cy krzemionk? 

150 mg

1500 mg
10,5 mg 

 ---
 
---
---

Wyci?g z p?dów bambusa
zawieraj?cy krzemionk?

 50 mg
35 mg

---

Wyci?g z ziela pokrzywy
w przeliczeniu na suszone ziele pokrzywy

 75 mg
450 mg

--- 
---

 ?elazo  3,5 mg 25% 

 Cynk  2,5 mg 25% 

 Mangan  0,5 mg 25% 

 Mied?  0,25 mg 25% 

 Jod  37,5 µg 25% 

 Selen  13,75 µg 50% 

 Witamina C  20 mg 25% 

 Niacyna (ekwiwalent niacyny)  4 mg 25% 

 Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu)  3 mg 25% 

 Kwas pantotenowy  13,8 mg 25% 

 Ryboflawina (witamina B2)  0,35 mg 25% 

 Witamina B6  0,35 mg 25% 

 Tiamina (witamina B1)  0,275 mg 25% 

 Kwas foliowy  50 µg 25% 

 Biotyna  175 µg 350% 

 Witamina B12  0,625 µg 25% 

 L-metionina   20 mg ---

 Kwas para-aminobenzoesowy (PABA)   5 mg --- 

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze preparatu.
Nie stosowa? w okresie ci??y oraz w czasie karmienia piersi?. 

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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