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Maxi Krzem, kapsułki, 30 szt. Colfarm
 

Cena: 9,41 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Colfarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Mangan, Pokrzywa

Opis produktu
 

Opis Maxi Krzem, kapsułki, 30 szt. Colfarm

Opis
Maxi Krzem z kompleksem 3MAX CARE™ to nowa udoskonalona formu?a preparatu. Zawiera unikalne po??czenie biotyny, krzemionki
i kwasu pantotenowego z wyci?gami ze skrzypu polnego i ziela pokrzywy, które wzmacniaj? w?osy oraz paznokcie.

Sk?adniki

wyci?g z ziela skrzypu polnego, ?elatyna wo?owa, wyci?g z ziela pokrzywy, wyci?g z

p?dów bambusa, premix witaminowy (witamina C, niacyna, witamina E, kwas

pantotenowy, ryboflawina, witamina B6, tiamina, kwas foliowy, biotyna, witamina B12),

premix mineralny (?elazo, cynk, mangan, miedz, jod, selen), L-metionina, kwas

pantotenowy, kwas para-aminobenzoesowy; substancje przeciwzbrylaj?ce: dwutlenek

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

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/maxi-krzem-kapsulki-30-szt-colfarm.html
https://www.e-medest.pl/postac-kapsulki,dDw-0go.html
https://www.e-medest.pl/producent-colfarm,dCg-twQ.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-mangan,dEg-2hw.html
https://www.e-medest.pl/substancja-czynna-pokrzywa,dEg-NxM.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

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

 

krzemu, sole magnezowe kwasów t?uszczowych, substancja wype?niaj?ca: celuloza,

barwnik: dwutlenek tytanu; biotyna.

Sk?adniki Zawarto?? w 1 kapsu?ce ZDS* 1 kapsu?ki

Wyci?g z ziela skrzypu polnego

w przeliczeniu na suszone ziele skrzypu

polnego

zawieraj?cy krzemionk?

150 mg

1500 mg

10,5 g

-

-

-

Wyci?g z p?dów bambusa

zawieraj?cy krzemionk?

50 mg

35 mg

-

-

Wyci?g z ziela pokrzywy

w przeliczeniu na suszone ziele

pokrzywy

75 mg

450 mg

-

-

?elazo 3,5 mg 25 %

Cynk 2,5 mg 25 %

Mangan 0,5 mg 25 %

Mied? 0,25 mg 25 %

Jod 37,5 mcg 25 %

Selen 13,75 mcg 25 %

Witamina C 20 mg 25 %

Niacyna (ekwiwalent niacyny) 4 mg 25 %

Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 3 mg 25 %

Kwas pantotenowy 13,8 mg 230 %
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Ryboflawina (witamina B2) 0,35 mg 25 %

Witamina B6 0,35 mg 25 %

Tiamina (Witamina B1) 0,275 mg 25 %

Kwas foliowy 50 mcg 25 %

Biotyna 175 mcg 350 %

Witamina B12 0,625 mcg 25 %

L-metionina 20 mg -

Kwas para-aminobenzoesowy (PABA) 5 mg -

*ZDS – zalecane dzienne spo?ycie

W?a?ciwo?ci sk?adników

 Jedna kapsu?ka Maxi Krzem zawiera ponad 45 mg krzemionki pochodz?cej z

wyci?gów ro?linnych.

Zawarte w Maxi Krzemie mikroelementy i witaminy:

Biotyna wzmacnia w?osy: wspiera powstawanie cebulek w?osa i wspomaga ich

wzrost.

Cynk i selen korzystnie wp?ywaj? na prawid?owy stan w?osow i paznokci.

Mied? przyczynia si? do prawid?owej pigmentacji skóry i w?osów.

Jod przyczynia si? do utrzymania prawid?owego stanu skóry.

Dodatkowo Maxi Krzem zawiera witaminy: C, BI, B2, B3, B12, E oraz kwas

foliowy.

Zalecane dzienne spo?ycie
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1 kapsu?ka 1 raz dziennie, w trakcie posi?ku.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Przeciwwskazania: Nie stosowa? preparatu w okresie ci??y oraz w czasie karmienia

piersi?.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet?

i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia.

Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)

zró?nicowanej diety.

Przechowywa? w temperaturze pokojowej.

Chroni? od ?wiat?a i wilgoci.

Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla

ma?ych dzieci.
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