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Merz Spezial Dragees tabl.drażow. 60tabl.
 

Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

O produkcie
MERZ SPEZIAL Wzmocnij włosy i paznokcie

Wskazania:
Merz Spezial Wzmocnij włosy i paznokcie to suplement diety przeznaczony do codziennego stosowania w celu poprawy kondycji skóry
włosów i paznokci.

Właściwości:
Merz Spezial Wzmocnij włosy i paznokcie dzięki starannie dobranym składnikom pozytywnie wpływa na wygląd skóry, włosów i
paznokci. Regularne przyjmowanie preparatu sprawia, że skóry zyskuje zdrowy i promienny wygląd. Jest to zasługą składników: witamin
z grupy B, witamin C i E, cynku oraz nikotynamidu, które odżywiają skórę i opóźniają procesy jej starzenia. Z kolei biotyna, aminokwasy:
cysteina i metionina, kwas foliowy, niacyna, kwas pantotenowy oraz ryboflawina zawarte w Merz Spezial są odpowiedzialne za wzrost
włosów i wzmocnienie ich struktury. Dzięki nim włosy są gęste i lśniące. Strukturę paznokcia budują zawarte w Merz Spezial: cynk,
żelazo, pantotenian wapnia i aminokwasy zawierające siarkę. Sprawia to, że stają się one piękne i mocne.
Merz Spezial Wzmocnij włosy i paznokcie jest zalecany w celu poprawy wyglądu skóry, włosów i paznokci.

Składniki:
INCI: sacharoza; laktoza; substancja przeciwzbrylająca: talk; kwas L-askorbinowy (witamina C 9,0%); substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; barwnik: dwutlenek tytanu; amid kwasu nikotynowego (niacyna 2,2%); substancja wypełniająca: guma arabska; octan
DL- -tokoferolu (witamina E 1,5%); fumaran żelaza (1,2%); olej palmowy; skrobia; żelatyna; D-pantotenian wapnia (0,7%); substancja
przeciwzbrylająca: mannitol; tlenek cynku (0,5%); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6 0,3%); monoazotan tiaminy (witamina B1
0,2%); syrop glukozowy; ryboflawina (witamina B2 0,2%); octan retinylu (witamina A 0,1%); kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy
0,03%); D-biotyna (0,005%); cyjanokobalamina (witamina B12 0,0001%); substancje powlekające: wosk karnauba, wosk pszczeli;
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwniki: tlenek żelaza czerwony, indygotyna.

Dzienna porcja (2 drażetki) zawiera: Witamina C 120 mg; Niacyna 30 mg; Witamina E 13,4 mg; Witamina B6 3,2 mg; Witamina B2 2,6 mg;
Witamina A 800 µg; Witamina B12 2 µg; Witamina B1 2,4 mg; Kwas foliowy 400 µg; Biotyna 60 µg; Kwas pantotenowy 8 mg; Żelazo 5
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 mg; Cynk 5 mg.

Stosowanie:
Merz Spezial Wzmocnij włosy i paznokcie należy przyjmować w ilości 1 drażetki dwa razy dziennie.

Opakowanie:
60 drażetek

Producent:
MERZ
Eckenheimer Landstrasse 100,
D-60318 Frankfurt, Niemcy
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