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Maxi Krzem 30 kaps. COLFARM
 

Cena: 16,32 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent/
Dystrybutor

ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Wyciąg z ziela skrzypu polnego, wyciag z pędów bambusa wyciąg z ziela pokrzywy, premix mineralny (mleczan żelaza II, siarczan
cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi II, jodek otasu, selenian IV sodu, skrobia kukurydziana), premix witaminowy (kwas L-
askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenian wapnia, ryboflawina chlorowodorek pirydoksyny
monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna (skrobia ziemniaczana, D-biotyna), Cyjanokobalamina, skrobia
kukurydziana), L-metionina, beta karoten (sacharoza, skrobia kukurydziana, żelatyna z ryb, beta- karoten, olej kukurydziany, palimitynian
askorbylu, DL-alfa- tokoferol, kwas para-aminobenzoesowy, dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, skład kapsułki:
żelatyna wołowa, dwutlenek tytanu  Składniki Ilość w 1 kapsułce. ZDS* w 1 kapsułce  Wyciąg z ziela skrzypu polnego w przeliczeniu na
suszone ziele skrzypu polnego zawierający krzemionkę 150 mg 1500 mg 10,5 mg - - - - Wyciąg z pędów bambusa zawierający
krzemionkę 100 mg 70 mg - - Wyciąg z ziela pokrzywy w przeliczeniu na suszone ziele pokrzywy 75 mg 450 mg - - Żelazo 7 mg 50%
Cynk 5 mg 50% Mangan 1 mg 50% Miedź 0,5 mg 50% Jod 75 µg 50% Selen 27,5 µg 50% Witamina C 20 mg 25% Niacyna (ekwiwalent
niacyny) 4 mg 25% Witamina E(ekwiwalent alfa-tokoferolu) 3 mg 25% Kwas pantotenowy 1,5 mg 25% Ryboflawina (witamina B2) 0,35
mg 25% Witamina B6 0,35 mg 25% Tiamina (witamina B1) 0,275 mg 25% Kwas foliowy 50 µg 25% Biotyna 12,5 µg 25% Witamina B12
0,625 µg 25% Beta karoten w przeliczeniu na ekwiwalent retinolu (witamina A) 1 mg 600 µg 75% 75% L-metionina 20 mg - Kwas para-
aminobenzoesowy (PABA) 5 mg -  Wskazania Dla wzmocnienia: cery  włosów   paznokci  Działanie Maxi Krzem zawiera zestaw
wyciągów roslinnych z łatwo przyswajalną krzemionką oraz witaminy i mikroelementy. Pomaga w regeneracji, wzmocnieniu oraz
pielegnacji włosów i paznokci. Przeciwdziała utracie jędrności i gęstości skóry  Dawkowanie 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.  
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