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Naturell Silica Biotyna Max, 60 tabletek
 

cena: 25,56 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Naturell Silica Biotyna Max to preparat o wysokiej zawarto?ci biotyny, która pomaga
zachowa? zdrow? skór? i w?osy. Preparat zawiera kompozycj? witamin, minera?ów, aminokwasów oraz
wyci?g ze skrzypu polnego.
Biotyna, cynk i selen pomagaj? zachowa? zdrowe w?osy. Skrzyp polny poprawia kondycje skóry, w?osów i
paznokci. Wspomaga wzrost w?osów oraz je wzmacnia Niacyna, biotyna, ryboflawina i cynk pomagaj?
zachowa? zdrowa skór?. Ryboflawina i selen pomagaj? w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, tj.
chroni? DNA, bia?ka i lipidy przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Cynk i ?elazo bior? udzia? w procesie
podzia?u komórek. 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
tabletka dziennie
Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Sk?ad
 Jedna tabletka zawiera:
Witaminy: niacyna 10 mg (62,5%*), kwas pantotenowy 7,5 mg (125%*), biotyna 2500 µg (5000%*),
ryboflawina (witamina B2) 0,7 mg (50%*).
Sk?adniki mineralne: cynk 6 mg (60%*), krzem 5 mg, ?elazo (II) 3 mg (21,4%*), selen 27,5 µg (50%*).
Aminokwasy: L-lizyna 21 mg, DL-metionina 11 mg.
Zio?a: wyci?g ze skrzypu polnego 30 mg. * - procent referencyjnych warto?ci spo?ycia
substancje wype?niaj?ce: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza mikrokrystaliczna, ?el celulozowy;
wyci?g ze skrzypu polnego (Equisetum arvense); L-lizyna; substancja glazuruj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas
stearynowy); cynk (cytrynian cynku); substancja wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana; DL-metionina; niacyna (amid kwasu nikotynowego); krzem (ditlenek krzemu); ?elazo (fumaran
?elaza (II)); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); selen (selenian (IV) sodu); substancja glazuruj?ca:
hydroksypropylometyloceluloza; biotyna (D-biotyna); substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów
t?uszczowych (stearynian magnezu); barwnik: karmel amoniakalny; ryboflawina; substancja glazuruj?ca: glikol
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polietylenowy.
Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

 Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.
Kobiety w ci??y i karmi?ce powinny skonsultowa? stosowanie preparatu z lekarzem.
Nie stosowa? ??cznie z innymi preparatami zawieraj?cymi witaminy z grupy B lub krzem.

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