GOLD SKRZYP
Suplement diety
60 tabletek powlekanych
GOLD SKRZYP to unikalna kompozycja 10 specjalnie wyselekcjonowanych składników, wpływających na zdrowie włosów i mocne paznokcie oraz pomagających zachować zdrowy i piękny wygląd skóry.
• Skrzyp polny i pokrzywa
• Biotyna i cynk
• Witamina C, B1 i B2
• L-metionina
• PABA i kwas pantotenowy
GOLD SKRZYP to suplement diety, który dostarcza niezbędnych witamin, mikro- i makro-elementów, aby pomagać zachować odpowiednią kondycję włosów i paznokci oraz cery. Wyciągi ze skrzypu polnego i pokrzywy
od dawna są zalecane dla kobiet, które chcą dbać o włosy i skórę. Biotyna ma działanie pobudzające wzrost
włosów, a cynk utrzymuje właściwy stan i wygląd skóry twarzy. L-metionina stanowi składnik budulcowy
włosa. Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) zwiększa przyswajalność kwasu pantotenowego, co oddziałuje
korzystnie na stan skóry.
Składniki: substancja wypełniająca- celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z ziela skrzypu polnego; kwas Laskorbinowy (witamina C); ekstrakt z ziela pokrzywy; glukonian cynku (cynk); PABA, L-metionina; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); ryboflawina (witamina B2); tiamina (witamina B1); D-biotyna (biotyna);
substancja glazurująca- hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca- polidekstroz;, barwnikdwutlenek tytanu; substancja glazurująca- glikol polietylenowy; substancja przeciwzbrylająca- talk; barwnikitlenek żelaza - żółty, ryboflawina.
Składniki

1 tabletka

% RWS

ekstrakt z ziela skrzypu polnego

100 mg

witamina C

60 mg

ekstrakt z ziela pokrzywy

40 mg

PABA (kwas p-aminobenzoesowy)

20 mg

L-metionina

10 mg

kwas pantotenowy

6 mg

100%

cynk

5 mg

50%

witamina B2 (ryboflawina)

1,4 mg

100%

biotyna (D-biotyna)

50 µg

100%

witamina B1 (tiamina)

0,55 mg

50%

75%

*%RWS – referencyjna wartość spożycia
Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych.
Zalecane spożycie: 1 tabletkę dziennie należy popić wodą.
Ostrzeżenia: nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku

nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla
małych dzieci.
Masa netto: 28,8g (60 tabletek po 480mg).
Opakowanie zawiera 2 blistry po 30 tabletek.
Producent:
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