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Skrzypovita Men, 30 tabletek powlekanych
 

Cena: 17,39 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.powl.

Postać tabl.powl.

Producent NP PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Skrzypovita MEN to suplement diety dla mężczyzn. Pomaga zachować zdrowe i mocne włosy.
Formuła Strong-Hair to unikalna kompozycja w specjalnie dobranych proporcjach, która wpływa na utrzymanie silnych włosów i ich
naturalnego koloru. Formuła Strong-Hair zawiera naturalny wyciąg ze skrzypu polnego, który pozytywnie wpływa na kondycje włosów.
Wzbogacona jest w miedź dla utrzymania prawidłowej pigmentacji włosów oraz w palmę sabałową, która wspiera wzrost włosów u
mężczyzn. Zawarta w formule biotyna utrzymuje prawidłowy stan włosów, skóry i błon śluzowych.
Skrzypovita MEN dodatkowo zawiera ryboflawinę oraz witaminy C i E, które pomagają w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.
Cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy. Ekstrakt z pestek dyni odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie prostaty.
Więcej na www.skrzypovita.com.pl

 Sposób użycia:

1 tabletka dziennie. Popić wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład:

ekstrakt z palmy sabałowej (Serenoa repens), substancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna, kwas L-askorbinowy (witamina C ), ekstrakt
z pestek dyni (Cucurbita pepo L.), siarczan żelaza (II), ekstrakt ze skrzypu polnego (Equisetum arvense L. ), octan DL-alfa tokoferylu
(witamina E), otoczka (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: talk, substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, barwniki: E171, węglan wapnia i E141), siarczan cynku, ekstrakt z ziela pokrzywy (Urtica dioica
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L.), selenian (IV) sodu, ryboflawina (witamina B2), substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu i sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, siarczan miedzi (II), D-biotyna.

Producent:

Producent: Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,
07-300 Ostrów Mazowiecka
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