
 
Apteka internetowa MEDEST

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

 
 

Silica, tabletki, 100 szt Naturell
 

Cena: 21,14 zł

Opis słownikowy

Marka Naturell

Postać tabletki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Lizyna, Selen

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Silica, tabletki, 100 szt Naturell

Naturell Silica - suplement diety, przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Silica, tabletki, 100 szt Naturell

Substancje wype?niaj?ce: fosforany wapnia (fosforan diwapniowy); celuloza

mikrokrystaliczna, ?el celulozowy; wyci?g ze skrzypu polnego (Equisetum arvense); L-

lizyna; wyci?g z alg (workoli?? cz?onowaty, Ascophyllum nodosum); substancja

glazuruj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy); cynk (siarczan cynku); substancja

wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; kwas p-

aminobenzoesowy (PABA); DL-metionina; krzem (ditlenek krzemu); niacyna (amid

kwasu nikotynowego); ?elazo (fumaran ?elaza (II)); kwas pantotenowy (D-pantotenian
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wapnia); biotyna (D-biotyna); substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza;

substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian

magnezu); barwnik: karmel amoniakalny; witamina B2 (ryboflawina); substancja

glazuruj?ca: glikol polietylenowy; selen (selenian (IV) sodu).

Sk?adniki 1 tabletka % RWS* 2 tabletki % RWS*
niacyna 10 mg (ekwiwalentu

niacyny)
62,5% 20 mg 125%

kwas pantotenowy 7,5 mg 125% 15 mg 250%

witamina B2
(ryboflawina)

0,7 mg 50% 1,4 mg 100%

biotyna 80 µg 160% 160 µg 320%

cynk 6 mg 60% 12 mg 120%

krzem 5 mg --- 10 mg ---

?elazo (II) 3 mg 21,4% 6 mg 42,8%

selen 27,5 µg 50% 55 µg 100%

L-lizyna 21 mg --- 42 mg ---

DL-metionina 11 mg --- 22 mg ---

kwas p-
aminobenzoesowy
(PABA)

11 mg --- 22 mg ---

wyci?g ze skrzypu
polnego

30 mg --- 60 mg ---

wyci?g z alg 20 mg --- 40 mg ---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Mo?e zawiera? ?ladowe ilo?ci skorupiaków, ryb, soi i ich produktów pochodnych.

Działanie Silica, tabletki, 100 szt Naturell

Niacyna, biotyna, ryboflawina i cynk pomagają zachować zdrową skórę.

Ryboflawina i selen wspomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Cynk i żelazo biorą udział w procesie podziału komórek.
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Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy.

Skrzyp polny poprawia kondycję skóry, włosów i paznokci. Wspomaga wzrost oraz je wzmacnia.

Algi pomagają utrzymać zdrową skórę. Wspomagają jej fizjologiczną równowagę, nawilżenie oraz procesy regeneracji komórek
skóry.Poprawiają również strukturę włosów oraz wzmacniają paznokcie.

Selen i cynk pomagają zachować zdrowie paznokcie.

Dawkowanie Silica, tabletki, 100 szt Naturell

Dorośli: 1-2 tabletkI dziennie po posiłku.

Informacje dodatkowe Silica, tabletki, 100 szt Naturell

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu.
Produkt nie może być przyjmowany przez dzieci, kobiety w ciąży i matki karmiące.
Nie stosować równocześnie z innymi preparatami zawierającymi krzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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