
suplement diety

DLA PIĘKNYCH WŁOSÓW, SKÓRY I
PAZNOKCI

Opakowanie Cena 

30 tabletek 26.01 zł  

  OPIS 
Bio-silica® 40+ to suplement diety w postaci tabletek powlekanych przeznaczony dla kobiet
dojrzałych, pragnących utrzymać piękny wygląd włosów, skóry i paznokci.

Preparat stanowi bogatą kompozycję ekstraktów ziołowych (skrzypu, pokrzywy), aminokwasów
siarkowych, witamin i minerałów, dodatkowo zawierający ekstrakt z pestek winogron, kwas
hialuronowy oraz koenzym Q10.

Skrzyp zawiera krzemionkę i pomaga utrzymać właściwą kondycję włosów, skóry i paznokci.
Witamina A, cynk oraz witaminy z grupy B (ryboflawina, biotyna, niacyna) pomagają zachować
zdrową skórę. Witamina C i E, ryboflawina, cynk oraz miedź przyczyniają się do wzmocnienia
ochrony organizmu przed stresem oksydacyjnym. Cynk dodatkowo pomaga zachować zdrowe włosy i
paznokcie.
Silnie skoncentrowany na zawartość proantocyjanidyn (OPC) ekstrakt z pestek winogron to roślinny
antyoksydant, neutralizujący powstające w skórze wolne rodniki.
Kwas hialuronowy to składnik strukturalny tkanki łącznej, wchodzący w skład macierzy
zewnątrzkomórkowej skóry właściwej.

  SKŁAD 
Informacja żywieniowa 1 tabletka 

Ekstrakt skrzypu polnego 250 mg 

Krzemionka:
w tym: krzem
 

35 mg
13 mg

Ekstrakt z pestek winogron
w tym: proantocyjanidyny
 

15 mg
14,2 mg

Ekstrakt pokrzywy 50 mg 

L-metionina 50 mg 

Cystyna 50 mg 

Kwas hialuronowy 5 mg 

Koenzym Q10 5 mg 



Witaminy 1 tabletka % RWS*

Wit. E (α-TE) 6 mg 50%

Tiamina 0,55 mg 50%

Ryboflawina 0,7 mg 50%

Wit. B6 0,7 mg 50%

Niacyna 8 mg 50%

Kwas Pantotenowy 3 mg 50%

Wit. C 40 mg 50%

Kwas foliowy 100 µg 50%

Biotyna 50 µg 100%

wit. B12 1,25 µg 50%

Wit. A 400 µg 50%

Wit. D 2,5 µg 50%

Cynk 10 mg 100%

Miedź 1000 µg 100%

*RWS - referencyjna wartość spożycia.

Składniki: Ekstrakt skrzypu polnego; celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana - substancje wypełniające; 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), glukonian cynku, cystyna, L-metionina, ekstrakt
pokrzywy zwyczajnej; alkohol poliwinylowy, glikol polietylenowy, talk, krzemian glinowo-potasowy,
monooleinian polioksyetylenosorbitolu – substancje glazurujące; ditlenek krzemu; ekstrakt z pestek
winogron; stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylająca; glukonian miedzi (II), hialuronian
sodu, koenzym Q10; dwutlenek tytanu – barwnik.

  PRZEZNACZENIE 
Preparat przeznaczony: w szczególności dla kobiet dojrzałych, dbających o piękny i zdrowy wygląd
skóry, włosów oraz paznokci.

  DAWKOWANIE 
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka podczas posiłku.
Nie stosować równocześnie z innymi preparatami krzemowymi.

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


