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SOLGAR Włosy, Skóra, Paznokcie, 60 tabletek
 

cena: 57,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabletki

Producent Solgar Vitamin and Herb

Wysyłka do 24 godzin

Zastosowanie na paznokcie, na wzmocnienie włosów

Opis produktu
 

Wysoka przyswajalność wszystkich składników w suplemencie diety Solgar Włosy, Skóra,
Paznokcie

SOLGAR Włosy, Skóra, Paznokcie zawiera wszystkie składniki, które organizm wykorzystuje do budowy kolagenu i keratyny,
fundamentalnych składników włosów, skóry i paznokci. Zawarta w preparacie organiczna postać siarki MSM pozyskiwana jest z sosny.
MSM jest bazą dla budowy kolagenu i keratyny. Źródłem krzemu w preparacie są oceaniczne algi, jest to najlepsze znane źródło krzemu.
Witamina C występuje w postaci naturalnej.

Preparat Solgar Formuła Włosy Skóra Paznokcie zawiera aminokwasy (liazynę i prolinę) w postaci wolnej, tzn. wchłaniają się one bez
konieczności trawienia. Cynk - wspomagający ochronę dla włosów i skóry - dostarczany jest do organizmu w postaci cytrynianu, co
zapewnia jego lepszą wchłanialność. Z kolei glicynian miedzi jest źródłem miedzi, która decyduje o pigmentacji i sprężystości skóry.

Dawkowanie

Dawkowanie doustne. 1 do 2 tabletek dziennie najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań lekarza

Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Suplement diety nie zastąpi zróżnicowanej diety i aktywnego trybu życia.

Osoby chore, zażywające leki, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zażyciem suplementu powinny skonsultować się z lekarzem

Składniki SOLGAR Formuła Włosy Skóra Paznokcie

Jedna tabletka zawiera:
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Składniki aktywne:

MSM (metylosulfonylometan) - 500 mg,
Krzem (krzemionka, proszek z czerwonych alg L. Cordlioides) - 75 mg,
Witamina C (kwas l-askorbinowy) - 60 mg,
L-lizyna (L-lizyna HCl) - 25 mg,
L-Prolina - 25 mg,
Cynk (cytrynian cynku) - 7,5 mg,
Miedź (glicynian miedzi) - 1 mg.

Naturalne substancje pomocnicze

substancja wypełniająca: Celuloza mikrokrystaliczna;
substancje przeciwzbrylające: Dwutlenek krzemu, Roślinne kwasy tłuszczowe;
nośnik: Dwutlenek krzemu
substancje glazurujące: - Hydroksypropylometyloceluloza, Glicerol;

Dodatkowe informacje

Solgar Formuła Włosy, Skóra, Paznokcie to produkt, który nie zawiera cukru, soli, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych,
aromatów, barwników, a także jest produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących.

Produkt bezglutenowy, odpowiedni dla wegan i wegetarian, koszerny. 

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w miejscu suchym i nienasłonecznionym. Suplement trzymać z dala od źródeł ciepła i wilgoci w
temperaturze nieprzekraczającej 30 °C.Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie

Opakowanie suplementu diety Solgar Włosy, Skóra, Paznokcie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na dwa miesiące stosowania.

Producent

Solgar Vitamin and Herb, Inc.
500 Willow Tree Road
Leonia, NJ 07605
USA

Dystrybutor

Solgar Polska Sp. z o.o.
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 

ZdroVita.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Dostarczamy Zdrowie od 2008 roku - ZdroVita.pl
Zaufaj sprawdzonej marce.

Czas realizacji zamówienia: 24h w dni robocze
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