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NATURELL Silica 100 tabletek
 

Cena: 26,88 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Skrzyp polny, biotyna i cynk pomagają zachować zdrową skórę i włosy.
Skrzyp polny, selen i cynk pomagają zachować zdrowe paznokcie.

Zalecana porcja:

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia, niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: dorośli - 1-2 tabletki dziennie.

 Skład:

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 μg (160%*).
Składniki mineralne: cynk 6 mg (60%*), krzem 5 mg, żelazo (II) 3 mg (21,4%*), selen 27,5 μg (50%*).
Aminokwasy: L-lizyna 21 mg, DL-metionina 11 mg, kwas p-aminobenzoesowy (PABA) 11 mg.
Zioła: wyciąg ze skrzypu polnego 30 mg, wyciąg z alg (workoliść członowaty) 20 mg.

Dwie tabletki zawierają:
Witaminy: niacyna 20 mg ekwiwalentu niacyny (125%*), kwas pantotenowy 15 mg (250%*), ryboflawina (witamina B2) 1,4 mg (100%*),
biotyna 160 μg (320%*).
Składniki mineralne: cynk 12 mg (120%*), krzem 10 mg, żelazo (II) 6 mg (42,8%*), selen 55 μg (100%*).
Aminokwasy: L-lizyna 42 mg, DL-metionina 22 mg, kwas p-aminobenzoesowy (PABA) 22 mg.
Zioła: wyciąg ze skrzypu polnego 60 mg, wyciąg z alg (workoliść członowaty) 40 mg.
* - procent referencyjnych wartości spożycia
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Składniki:
substancje wypełniające: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; wyciąg ze skrzypu
polnego (Equisetum arvense); L-lizyna; wyciąg z alg (workoliść członowaty, Ascophyllum nodosum); substancja glazurująca: kwasy
tłuszczowe (kwas stearynowy); cynk (siarczan cynku); substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; kwas
p-aminobenzoesowy (PABA); DL-metionina; krzem (ditlenek krzemu); niacyna (amid kwasu nikotynowego); żelazo (fumaran żelaza (II));
kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); biotyna (D-biotyna); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); barwnik: karmel amoniakalny; witamina B2 (ryboflawina);
substancja glazurująca: glikol polietylenowy; selen (selenian (IV) sodu). Może zawierać śladowe ilościskorupiaków, ryb, soi i ich
produktów pochodnych.

Ostrzeżenia i dodatkowe informacje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt nie może być przyjmowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące.
Nie stosować równocześnie z innymi preparatami zawierającymi krzem.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

 Warunki przechowywania:

produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych
dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

 Wyprodukowano przez Naturell AB, Szwecja dla:

USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa
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