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Skrzypocare Multi ŚWIAT ZDROWIA, 50 tbl
 

Cena: 20,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety z wyciągiem ze skrzypu polnego oraz pokrzywy wpływający na zachowanie zdrowej skóry. Ponadto produkt zawiera
kompozycję: hydrolizat kolagenu, witaminę C, biotynę, cynk, kwas p-aminobenzoesowy, kwas hialuronowy oraz inne witaminy i minerały.

Składniki preparatu mają korzystny wpływ na:
- zachowanie zdrowej skóry (skrzyp, pokrzywa, niacyna, cynk, witamina A, ryboflawina, biotyna)
- kondycję paznokci, wzrost i wzmocnienie włosów (skrzyp)
- zachowanie zdrowych włosów (biotyna, cynk) i paznokci (cynk)
- utrzymanie prawidłowej pigmentacji skóry i włosów (miedź)
- ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina C, witamina E, cynk, miedź)
- utrzymanie prawidłowej masy ciała (skrzyp)
- prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, skóry,
dziąseł i zębów (witamina C)

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), standaryzowany na 7% krzemionki, DER 4:1;
kwas L-askorbinowy (wit. C); wyciąg z korzenia pokrzywy (Urtica dioica L.), standaryzowany na 1% krzemionki, DER 10:1; hydrolizat
kolagenu; kwas p-aminobenzoesowy; skrobia ziemniaczana; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); amid kwasu nikotynowego (niacyna);
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; tlenek cynku (cynk); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; hialuronian sodu (kwas hialuronowy); substancja wiążąca: sól sodowa karboksymetylocelulozy, usiciowana; D-
pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); substancja przeciwzbrylająca: talk; octan retinylu (wit. A); siarczan miedzi (miedź); stabilizator:
glikol polietylenowy; cholekalcyferol (wit. D); ryboflawiny-5'-fosforan sodu (wit. B2); subsyancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu;
chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6); monoazotan tiaminy (wit. B1); barwnik: dwutlenek tytanu; D-biotyna; barwniki: ryboflawina, błękit
brylantowy FCF; emulgator: monooleinian polioksyetylenosorbitlu (polisorbat 80).

Składnik 1 tabletka % RWS*

Wyciąg ze skrzypu polnego 250 mg **
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w tym krzemionka 17,5 mg
Wyciąg z pokrzywy

w tym krzemionka

60 mg

0,6 mg

**

Hydrolizat kolagenu 57,5 mg **
Kwas p-aminobenzoesowy (PABA) 46 mg **
Witamina C 92 mg 115
Witamina E 13,8 mg 115
Niacyna 18,4 mg 115
Cynk 11,5 mg 115
Kwas hialuronowy 11,5 mg **
Kwas pantotenowy 6,9 mg 115
Witamina A 800 μg 100
Miedź 1,15 mg 115
Witamina D 5,75 μg 115
Ryboflawina (witamina B2) 1,6 mg 114
Witamina B6 1,6 mg 114
Tiamina (witamina B1) 1,3 mg 118
Biotyna 400 μg 800

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Zalecana dzienne spożycie: 1 tabletka dziennie, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Spożywania preparatu nie zaleca się osobom ciepiącym na ostre zapalenia 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. 

Stosować ostrożnie przy równoczesnym przyjmowaniu innego źródła witaminy A.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

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

Opakowanie: 50 tabletek powlekanych, masa netto 47,6 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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