
suplement diety

PIĘKNE WŁOSY I PAZNOKCIE

Opakowanie Cena 

30 kapsułek - blistry 14.00 zł  
60 kapsułek - blistry 25.00 zł  

  OPIS 
PIĘKNE WŁOSY I PAZNOKCIE

Skrzyp plus®  to preparat uzupełniający dietę w bioaktywne składniki skrzypu (koloidalną
krzemionkę i flawonoidy) oraz wybrane witaminy. Ekstrakt skrzypu polnego oraz biotyna, wpływają
korzystnie na utrzymanie w optymalnym stanie włosów, skóry i paznokci.

Skrzyp polny to skarbnica wyjątkowych substancji o działaniu pro-zdrowotnym. Zawiera cenne
flawonoidy, saponiny, związki mineralne, kwasy organiczne, sterole roślinne, a przede wszystkim
rozpuszczalną i łatwo wchłanianą krzemionkę. Od niedawna został także mianowany prawdziwym
"pierwiastkiem urody".

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 2 kapsułki  

Ekstrakt skrzypu polnego  500 mg  

w tym związki krzemowe 40 mg  

Witaminy 2 kapsułki %RWS*

Witamina A 800 µg 100 %

Witamina D 5 µg 100 %

Witamina E 12 mg 100 %

Witamina C 80 mg 100 %

Witamina B1 1,1 mg 100 %

Witamina B2 1,4 mg 100 %

Niacyna 16 mg 100 %

Witamina B6 1,4 mg 100 %

Kwas foliowy 200 µg 100 %

Witamina B12 2,5 µg 100 %

Biotyna 50 µg 100 %

Kwas pantotenowy 6 mg 100 %



*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum arvense L.), witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C,
octan dl-α-tokoferylu - wit.E, amid kwasu nikotynowego - niacyna, D-biotyna, octan retinylu - wit.A,
D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol -
wit.D, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina -wit.B2,
cyjanokobalamina - wit.B12), celuloza mikrokrystaliczna - substancja wypełniająca, stearynian
magnezu - substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E 171)

  PRZEZNACZENIE 
Preparat przeznaczony: w szczególności osobom dbającym o wygląd paznokci, włosów i skóry.

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 2 kapsułki dziennie podczas posiłków.
Nie stosować z innymi preparatami krzemowymi.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.


