
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Belid SR, na skórę, włosy i paznokcie, 60 tabletek o
przedłużonym uwalnianiu
 

Cena: 39,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Producent AXXON SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Belid SR, suplement diety w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, do stosowania przez osoby dbające o zdrowy wygląd skóry,
włosów, paznokci. Biotyna pomaga zachować zdrową skórę i włosy oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych. Cynk pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie, bierze udział w procesie podziału komórek
oraz pomaga w prawidłowej syntezie białka oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Miedź pomaga w utrzymaniu
prawidłowej pigmentacji skóry i włosów oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym oraz w utrzymaniu
prawidłowego stanu tkanek łącznych. Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego,
prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników.

Zastosowanie

Utrzymanie dobrej kondycji skóry, włosów i paznokci.
Wsparcie w leczeniu łysienia (androgenowego).

Zalecane spożycie
Dziennie: 1-2 tabletki.

Skład
Substancje wypełniające: celuloza, hydroksypropylometyloceluloza; glukonian cynku; D-pantotenian wapnia; otoczka ForCoat®;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; biotyna (D-biotyna); glukonian miedzi.

1 tabletka zawiera: kwas pantotenowy 4,5mg (75%)*; biotyna 2500mcg (5000%)*; cynk 5,3 (53%)*; miedź 0,3 (30%)*.
*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Przechowywanie

W suchym miejscu.
W sposób niedostępny dla dzieci.
W temperaturze 15 - 25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Nie stosować przy nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dodatkowe informacje

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zachowanie dobrego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego sposobu odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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