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Maxi-Krzem 30 kapsułek
 

Cena: 16,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: COLFARM

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

OPIS:

Maxi Krzem to suplement diety zawierający unikalne połączenie biotyny, krzemionki i kwasu pantotenowego z wyciągami ze skrzypu
polnego i ziela pokrzywy, które wzmacniają włosy oraz paznokcie.

 

ZASTOSOWANIE:

Jedna kapsułka Maxi Krzem zawiera ponad 45 mg krzemionki pochodzącej z wyciągów roślinnych. Uzupełnia dietę w cenne
mikroelementy i witaminy. Biotyna wzmacnia włosy – wspiera powstawanie cebulek włosa i wspomaga ich wzrost. Cynk i selen
korzystnie wpływają na prawidłowy stan włosów i paznokci. Miedź przyczynia się do prawidłowej pigmentacji skóry i włosów. Jod
przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu skóry. Dodatkowo Maxi Krzem zawiera witaminy: C, BI, B2, B3, B12, E oraz kwas
foliowy.
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ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka 1 raz dziennie, w trakcie posiłku.

 

SKŁAD:

Wyciąg z ziela skrzypu polnego (wyciąg z ziela skrzypu polnego, skrobia kukurydziana), żelatyna wołowa, wyciąg z ziela pokrzywy
(wyciąg z ziela pokrzywy, skrobia ziemniaczana), wyciąg z pędów bambusa, premix witaminowy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu
nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, kwas
pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna (skrobia ziemniaczana, D-biotyna), cyjanokobalamina, skrobia kukurydziana)), premix mineralny
(mleczan żelaza II, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi II, jodek potasu, selenian IV sodu, skrobia kukurydziana), L-
metionina, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), kwas para-aminobenzoesowy; dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych (substancje przeciwzbrylające), celuloza (substancja wypełniająca), dwutlenek tytanu (barwnik), D-biotyna.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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