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MyVita SILVER Włosy Skóra Paznokcie kaps60
 

Cena: 29,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent Proness

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Suplement diety MyVita Silver Pure Włosy Skóra Paznokcie Beauty Complex zawiera specjalnie skomponowaną kompozycję składników,
bez sztucznych dodatków i wypełniaczy, które zamknięte zostały w kapsułce wytworzonej z roślinnej celulozy. Zawarte w preparacie
cynk wraz z selenem pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie. Niacyna, ryboflawina i cynk pomagają zachować zdrową skórę.
Skrzyp polny poprawia stan skóry, włosów oraz paznokci poprzez wspomaganie wzrostu i wzmocnienie. Biotyna wspomaga zachowanie
zdrowych włosów i skóry. Ponadto zawarta w suplemencie diety witamina C działa wspomagająco na prawidłową produkcję kolagenu w
celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie
2 razy dziennie po 1 kapsułce.
Popić wodą.

Składniki
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) standaryzowany na minimum 7% krzemionki, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej
(Urtica dioica), kolagen hydrolizowany z dorsza, kwas L-askorbinowy, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) standaryzowany na
minimum 95% anidyny (OPC), L-leucyna 20 mg, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, tlenek cynku, chlorowodorek
pirydoksyny, ryboflawina, octan retinylu, selenian (VI) sodu, D-biotyna, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy roślinnej).

2 kapsułki zawierają:
skrzyp polny 100 mg, w tym krzemionka 7 mg, pokrzywa zwyczajna 100 mg, kolagen 100 mg, witamina C 80 mg (100%)*, pestki
winogron 25 mg, w tym OPC 23,75 mg niacyna 16 mg (100%)*, cynk 10 mg (100%)*, witamina B6 1,4 mg (100%)*, ryboflawina 1,4 mg
(100%)*, witamina A 800 µg (100%)*, selen 55 µg (100%)*, biotyna 50 µg (100%)*.
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Ostrzeżenia
Nie zaleca się stosowania kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzieciom.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.

Zawartość netto
60 kapsułek

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.
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