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New Nordic Hair Volume, 30 tabletek
 

Cena: 54,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Producent NEW NORDIC

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
New Nordic Hair Volume, suplement diety w postaci tabletek. Składniki preparatu wzmacniają włosy, skórę i paznokcie oraz zapobiegają
wypadaniu włosów oraz zwiększają ich objętość.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie diety New Nordic Hair Volume.

Zalecane spożycie

Dziennie: 1 tabletkę w trakcie posiłku, popić wodą.
Dla uzyskania najlepszych rezultatów kontynuować stosowanie przez co najmniej 3 miesiące.

Skład
Wyciąg z owoców jabłka (Malus domestica, Borkh), wyciąg z prosa (Panicum miliaceum L.), wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum
arvense L.) zawierający krzemionkę, L-cysteina (chlorowodorek bezwodny), L-metionina, kwas pantotenowy (d-pantoteinian wapnia),
cynk (tlenek cynku), miedź (siarczan miedzi), biotyna (d-biotyna), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje
przeciwzbrylające: karboksymetyloceluloza i dwutlenek krzemu; składniki otoczki tabletki: substancja wiążąca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; substancja glazurująca.

1 tabletka zawiera: Wyciąg z jabłka (owocu) (Malus domestica Borkh.) 5:1 300 mg, Wyciąg z prosa (Panicum Miliaceum L.) 5:1 250 mg,
Wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum arvense L.) 200 mg, w tym krzemionka 14 mg, L-cysteina 60 mg, L-metionina 50 mg, Biotyna 475
µg (950RWS), Kwas pantotenowy 30 mg (500RWS), Cynk 10 mg (100RWS), Miedź 1000 µg (100RWS).
*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia

Przechowywanie
W temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Dzieci poniżej 12 roku życia - po konsultacji ze specjalistą.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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