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Skrzyp z witaminami APTEO, 100 tbl
 

Cena: 15,65 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety ze składnikami korzystnie wpływającymi na utrzymanie zdrowej skóry (skrzyp, pokrzywa, cynk, niacyna, ryboflawina,
biotyna), paznokci (skrzyp, cynk) i włosów (skrzyp, biotyna, cynk).

Skład:
Błonnik owsiany; substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), DER 10:1; kwas L-
askorbinowy (wit.C); wyciąg z liści pokrzywy (Urtica dioica L.), DER 10:1, standaryzowany na 1% krzemu; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E);
skrobia ziemniaczana; laktoza (z mleka); kwas para-aminobenzoesowy (PABA); amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; tlenek cynku (cynk); substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana;
cyjanokobalamina (wit. B12); chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); ryboflawina (wit. B2); chlorowodorek tiaminy (wit. B1); D-biotyna
(biotyna).

Składnik 2 tabletki % RWS*

Wyciąg ze skrzypu polnego 100 mg
Wyciąg z pokrzywy, w tym:

krzem

60 mg

0,6 mg
Błonnik owsiany 220 mg
PABA 20 mg
Cynk 5 mg 50
Witamina C 64 mg 80
Witamina E 12 mg 100
Niacyna 16 mg 100
Kwas pantotenowy 6 mg 100
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Tiamina (wit. B1) 1,1 mg 100
Ryboflawina (wit. B2) 1,4 mg 100
Witamina B6 1,4 mg 100
Biotyna 50 µg 100
Witamina B12 2,5 µg 100

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie:
1 tabletka 2 razy dziennie po posiłku, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Spożywania preparatu nie zaleca się osobom cierpiącym na ostre zapalenie stawów, a także w warunkach, kiedy jest zalecane
ograniczenie przyjmowania płynów oraz przy jednoczesnym stosowaniu środków moczopędnych.

Należy zachować ostrożność stosowania w przypadku nadciśnienia i cukrzycy.

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.

Przechowywać w temp. 15 - 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 100 tabletek, masa netto 38 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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