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Skrzypolen 40+ kapsułki, 60 kaps.
 

Cena: 34,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skrzypolen 40+ to połączenie ekstraktów roślinnych: skrzypu polnego (Equisetum arvense) oraz pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica). 

Skrzyp polny - sprzyja utrzymaniu włosów, skóry i paznokci w dobrej kondycji wspomaga wzrost i wzmocnienie włosów.

Pokrzywa zwyczajna - ułatwia nerkową eliminację wody z organizmu. Zastosowany ekstrakt z liści pokrzywy standaryzowany jest na 3%
zawartość kwasu krzemowego. 

Produkt zawiera również mielone nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum).

Biotyna - pomaga zachować zdrowe włosy i skórę, Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników
odżywczych i metabolizmu energetycznego.

Kolagen typu I - jest dominującą formą kolagenu występującego w organizmie, w szczególności w skórze.

Aminokwasy siarkowe - niezbędne do powstania prawidłowej struktury keratyny, która jest białkiem naturalnie występujące w skórze,
włosach, rzęsach i paznokciach.

Witamina A - pomaga zachować zdrową skórę. 

Witamina E - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. 

Witamina D - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i mięśni oraz w utrzymaniu zdrowych kości.

Cynk i selen - pomagają zachować zdrowe włosy i paznokcie.

Miedź - pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów i skóry. 
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Cynk - pomaga w prawidłowej syntezie DNA i białka oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu węglowodanów,
kwasów tłuszczowych i witaminy A.

Zastosowanie:
Produkt polecany osobom dorosłym, zwłaszcza kobietom po 40 roku życia, w celu uzupełniania diety w składniki wspomagające
zachowanie zdrowego stanu skóry, włosów, rzęs i paznokci.

Składniki:
ekstrakt ze skrzypu polnego (Equisetum arvense), żelatyna (składnik otoczki), mielone nasiona lnu zwyczajnego (Linum usitatissimum)
uzyskane w procesie odtłuszczania, tauryna, glukonian cynku, L-metionina, hydrolizowany kolagen typu I, ekstrakt z liści pokrzywy
zwyczajnej (Urtica dioica), octan DL-alfa-tokoferylu, L-selenometionina, octan retinylu, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, glukonian miedzi, barwnik: dwutlenek tytanu, D-biotyna,
cholekalcyferol.

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:
ekstrakt z skrzypu polnego (Equisetum arvense): 240 mg
mielone nasiona lnu (Linum usitatissimum): 136 mg
tauryn: 100 mg
L-metionina: 60 mg
hydrolizowany kolagen typu I: 50 mg
ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica): 40 mg
w tym: kwas krzemowy: 1,2 mg
witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu): 12 mg (100%*)
cynk: 10 mg (100%*)
biotyna: 2500 µg (5000%*)
miedź: 1 mg (100%*)
witamina A (ekwiwalent retinolu): 800 µg (100%*)
selen: 55 µg (100%*)
witamina D3: 5 µg (200 j.m., 100%*)
* % referencyjnej wartość spożycia.

Zalecane spożycie:
Dorośli: 1 kapsułka 2 razy dziennie przed lub w trakcie posiłku. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Opakowanie: 60 kapsułek

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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