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NATURELL Silica 100 tabl.
 

Cena: 35,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Naturell

ILOŚĆ: 100 tabletek

 

OPIS:

Naturell Silica zawiera kompozycję witamin, składników mineralnych, aminokwasów i wyciągów z ziół, które dbają o odpowiedni wygląd
włosów, skóry i paznokci. Niacyna, biotyna, ryboflawina i cynk pomagają zachować zdrową skórę. Ryboflawina i selen pomagają w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, tj. chronią DNA białka i lipidy przed uszkodzeniami przez wolne rodniki. Cynk i żelazo
biorą udział w procesie podziału komórek. Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy. Skrzyp polny poprawia kondycję
skóry, włosów i paznokci. Wspomaga wzrost włosów oraz je wzmacnia. Algi (workoliść członowaty) pomagają utrzymać zdrową skórę.
Wspomagają jej fizjologiczną równowagę, nawilżenie oraz procesy regeneracji komórek skóry. Poprawiają również strukturę włosów
oraz wzmacniają paznokcie. Selen i cynk pomagają zachować zdrowe paznokcie.

 

ZASTOSOWANIE:

Uzupełnianie diety w składniki wzmacniające włosy i paznokcie oraz poprawiające kondycję skóry.

 

SPOSÓB UŻYCIA:
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Dorośli 1-2 tabletki dziennie po posiłku.

 

SKŁAD:

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).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie może być stosowany przez kobiety w
ciąży i karmiące piersią. Nie stosować równocześnie z innymi preparatami zawierającymi krzem.

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 miejscu, 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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