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Ha-Pantoten Optimum, tabletki, 60 szt
 

Cena: 64,09 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Orkla

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Biotyna, Herbata zielona, Witamina A, 
Witamina B1, Witamina B12, Witamina B2, 
Witamina B6, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ha-Pantoten Optimum, tabletki, 60 szt

Suplement diety wspomagający pielęgnację włosów, skóry i paznokci.

Skład Ha-Pantoten Optimum, tabletki, 60 szt

Substancje wype?niaj?ce (fosforan diwapniowy, fosforan triwapniowy, celuloza
mikrokrystaliczna, sól sodowa, karboksymetyloceluloza usieciowana), sproszkowane
ziele skrzypu polnego, maltodekstryna, wyci?g z zielonej herbaty, substancje
glazuruj?ce (hydroksymetyloceluloza, sole magnezowe kwasów t?uszczowych, talk,
szelak, wosk carnauba), kwas nikotynowy, stabilizator (glicerol), tlenek cynko, octan
DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki
(dwutlenek tytana, tlenki ?elaza i wodorotlenki ?elaza), siarczan manganu, siarczan
miedzi (II), monoazotan tiaminy, ryboflawina, octan retinolu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, molibdenian (VI) sodu, selenian
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(IV) sodu, cyjanokobalamina. 

Sk?adniki 1 tabletka dostarcza % ZDS*
Witamina A 250 µg1 31 %

Witamina E 5 mg3 42 %

Tiamina (Witamina B1) 1,4 mg 127 %

Ryboflawina (Witamina
B2)

1,6 mg 114 %

Niacyna 18 mg2 113 %

Witamina B6 2 mg 143 %

Kwas foliowy 200 µg 100 %

Witamina B12 1 µg 40 %

Biotyna 150 µg 300 %

Kwas pantotenowy 6 mg 100 %

Cynk 7,5 mg 75 %

Mied? 500 µg 50 %

Mangan 0,75 mg 38 %

Selen 12,5 µg 23 %

Molibden 37,5 µg 75 %

Jod 150 µg 100 %

Ziele skrzypu polnego, w
tym:

krzem

250 mg

10 mg

**

**

Wyci?g z zielonej herbaty 50 mg **

% zaleconego dziennego spo?ycia

* nie okre?lono zaleconego dziennego spo?ycia

1 mcg retinolu

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 

2 mg ekwiwalentu niacyny,

3 mg ekwiwalentu alfa - tokoferolu

Działanie Ha-Pantoten Optimum, tabletki, 60 szt

Składniki takie jak biotyna oraz cynk wpływają korzystnie na kondycję włosów i skóry. Cynk jest również jednym ze składników
działających korzystało na kondycję paznokci.

Dawkowanie Ha-Pantoten Optimum, tabletki, 60 szt

Dorośli: 1 tabletka dziennie, najlepiej po posiłku.

Informacje dodatkowe Ha-Pantoten Optimum, tabletki, 60 szt

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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