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BIOKAP ANTICADUTA Kaps. p/w.włosów kobiet
 

Cena: 69,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent LAB PHARMA AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
BIOKAP ANTICADUTA Kapsułki p/wypadaniu włosów DONNA-60 kaps

Suplement diety został opracowany wyłącznie z myślą o kobietach. Formuła zawiera TRICOFOLTIL, kompleks oleju lnianego bogatego w
kwas Alfa-linolenowy, miedz, która wpływa na pigmentację oraz biotyny wpływającej pozytywnie na włosy. Formuła została wzbogacona
o metioninę, cystynę, proso i ekstrakt soi, kwas foliowy, witaminę B12, a także skrzyp polny, cynk, selen oraz miedz.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie. Popić niewielką ilością wody lub innym napojem, najlepiej podczas lub po posiłku.

Składniki: proso (Panicum miliaceum L.) w oleju z kiełków pszenicy, żelatyna, olej sojowy, L-cystyna, stabilizator: glicerol, Tricofortil: olej
lniany (Linum usitatissinum l.), miedz (węglan miedzi), biotyna (D-biotyna); L-metionina, substancja zagęszczająca: mono i diglicerydy
kwasów tłuszczowych, kwas para-aminobenzoesowy (PABA), ekstrakt suchy z nasion soi (Glycine max (L) Merr., Żelaza (II), fumaran,
drożdże, selen (drożdże wzbogacone w selen), 30% naturalny Beta Karoten w oleju słonecznikowym, regulator kwasowości:
wodorowęglan sodu, witamina A (beta-karoten), cynk (tlenek cynku), witamina B12 (cyjanokobalamina), barwnik: tlenki i wodorotlenki
żelaza, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy).

2 kapsułki zawierają: L-cystyna 200mg; L-metionina 50mg, kwas para-aminobenzoesowy (PABA) 40mg, żelazo 7,0mg (50%)*, cynk
6,6mg (66%)*, beta-karoten 5,2mg, kwas foliowy 200mcg (100%)*, selen 40mcg (73%)*, witamina B12 1mcg (40%)*, proso w oleju z
kiełków pszenicy 300mg, tricofoltil 101,65mg, a w nim: olej lniany 100,0mg, miareczkowany z 61% kwasu alfa-linolenowego 61,0mg,
miedz 1,2mg (120%)*, biotyna 450mcg (900%)*, ekstrakt suchy ze skrzypu polnego 40mg, ekstrakt suchy z ziaren soi 30mg, w tym 40%
izoflawonów 12mg.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Ważne wskazówki:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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 Nie należy przekraczać zalecanej porcji o spożycia w ciągu dnia.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Dystrybutor:
Lab Pharma,
Ul. Plac Czerwca 1976 2/203,
02-495 Warszawa.
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