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Olimp Innovum Silica x30 kapsułek
 

Cena: 17,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Postać kapsułki

Substancja
czynna

biotyna, cynk, cystyna, krzem, kwas foliowy,
kwas pantotenowy, L-metionina, miedź,
niacyna, pokrzywa, skrzyp, witamina A,
witamina B1, witamina B12, witamina B2,
witamina B6, witamina C, witamina D,
witamina E

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

INNOVUM® silica to suplement diety w kapsułkach zawierający kompozycję ekstraktów ziołowych – skrzypu polnego i pokrzywy
zwyczajnej, aminokwasów siarkowych (L-metionina, cystyna), a także hydrolizatów kolagenowych, uzupełniona zestawem witamin
(m.in. witaminami A, C, E, ryboflawiną, biotyną i niacyną) oraz minerałami (cynkiem i miedzią).

*Zawarty w produkcie cynk, witaminy z grupy B (ryboflawina, biotyna, niacyna) oraz witamina A pomagają zachować zdrową skórę.
Witamina C i E, ryboflawina, cynk oraz miedź pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. *Cynk dodatkowo pomaga
zachować zdrowe włosy i paznokcie.

Przeznaczenie:

produkt przeznaczony w szczególności dla kobiet, dbających o piękny wygląd oraz prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci.

Zalecana dzienna porcja:

2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

Skład:

Informacja ?ywieniowa 2 kapsu?ki RWS*
Ekstrakt skrzypu polnego 400 mg -

Krzemionka: 75 mg -
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w tym: krzem 35 mg

Ekstrakt pokrzywy 200 mg -
Hydrolizat bia?ek kolagenowych 100 mg -

L-metionina 200 mg -
Cystyna 100 mg -
Cynk 15 mg 150 %
Mied? 1 mg 100 %
Witaminy 2 kapsu?ki RWS*
Witamina A 800 µg 100%
Witamina D 5 µg 100%
Witamina E 12 mg 100%
Witamina C 80 mg 100%
Tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100%
Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg 100%
Niacyna 16 mg 100%
Witamina B6 1,4 mg 100%
Kwas foliowy 200 µg 100%
Witamina B12 2,5 µg 100%
Biotyna 50 µg 100%
Kwas pantotenowy 6 mg 100%

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

