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Naturell SIlica, 100 tabletek
 

cena: 26,01 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Naturell Silica zawiera kompozycj? witamin, sk?adników mineralnych, aminokwasów i
wyci?gów z zió?, które dbaj? o odpowiedni wygl?d w?osów, skóry i paznokci. Skrzyp polny, biotyna i cynk
pomagaj? zachowa? zdrow? skór? i w?osy. Skrzyp polny, selen i cynk pomagaj? zachowa? zdrowe paznokcie.

Dawkowanie
 Zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia niezb?dna do uzyskania korzystnego dzia?ania produktu: doro?li:
1-2 tabletki dziennie
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 Jedna tabletka zawiera:
 * Witaminy: niacyna 10 mg ekwiwalentu niacyny (62,5%*), kwas pantotenowy 7,5 mg
(125%*), ryboflawina (witamina B2) 0,7 mg (50%*), biotyna 80 ?g (160%*).
* Sk?adniki mineralne: cynk 6 mg (60%*), krzem 5 mg, ?elazo (II) 3 mg (21,4%*), selen 27,5 ?g (50%*).
* Aminokwasy: L-lizyna 21 mg, DL-metionina 11 mg, kwas p-aminobenzoesowy (PABA) 11 mg. Zio?a: wyci?g
ze skrzypu polnego 30 mg, wyci?g z alg (workoli?? cz?onowaty) 20 mg.

Dwie tabletki zawieraj?:
 * Witaminy: niacyna 20 mg ekwiwalentu niacyny (125%*), kwas pantotenowy 15 mg
(250%*), ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg (100%*), biotyna 160 ?g (320%*).
* Sk?adniki mineralne: cynk 12 mg (120%*), krzem 10 mg, ?elazo (II) 6 mg (42,8%*), selen 55 ?g (100%*).
* Aminokwasy: L-lizyna 42 mg, DL-metionina 22 mg, kwas p-aminobenzoesowy (PABA) 22 mg.
* Zio?a: wyci?g ze skrzypu polnego 60 mg, wyci?g z alg (workoli?? cz?onowaty) 40 mg.
* - procent realizacji referencyjnych warto?ci spo?ycia
substancja wype?niaj?ca: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); wyci?g z korzenia bia?ego ?e?-szenia
korea?skiego Panax ginseng C.A. Meyer; wyci?g z lukrecji g?adkiej; substancja wype?niaj?ca: celuloza
mikrokrystaliczna, ?el celulozowy; niacyna (amid kwasu nikotynowego); substancje glazuruj?ce: kwasy
t?uszczowe (kwas stearynowy), dwutlenek krzemu, hydroksypropylometyloceluloza; kwas pantotenowy (D-

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 
pantotenian wapnia); substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu);
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); witamina B1 (monoazotan tiaminy); witamina B2 (ryboflawina);
barwnik: karmel amoniakalny; substancja glazuruj?ca: glikol polietylenowy.
Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu, w tym na dro?d?e.
Preparat nie mo?e by? stosowany przez dzieci, kobiety w ci??y i matki karmi?ce.
Nie stosowa? równocze?nie z innymi preparatami zawieraj?cymi krzem.

Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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