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Colfarm Drożdże z bratkiem Suplement diety 60 tabletek
 

Cena: 14,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent ZAKŁ. FARM. COLFARM

Opis produktu
 

Wskazania
gładka i piękna cera,zdrowie i piękno skóry*,wytrzymałość włosów i paznokci,ochrona antyoksydacyjna*,*Wyciąg z ziela fiołka
trójbarwnego (bratka) (Viola tricolor),Ekstrakt drożdżowy (Saccharomyces cerevisiae),*Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu), Cynk
organiczny

Składniki
ekstrakt drożdżowy, substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, cynk, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina E

Wartości odżywcze Zawartość w 1 tabl. RWS* w 1 tabl. Zawartość w 2 tabl. RWS* w 2 tabl.
Porcja zawiera:
Składniki:
**Ekstrakt drożdżowy
(Saccharomyces
cerevisiae)

500 mg - 1000 mg -

*Wyciąg z ziela fiołka
trójbarwnego (bratka)
(Viola Trocolor)

50 mg - 100 mg -

w przeliczeniu na
suszone ziele fiołka
trójbarwnego

300 mg - 600 mg -

***Witamina E
(ekwiwalent alfa-
tokoferolu)

6 mg 50% 12 mg 100%

***Cynk organiczny 5 mg 50% 10 mg 100%
*RWS - Referencyjna
Wartość Spożycia
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Stosowanie
Zalecane spożycie: 1 tabletka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Ważne jest stosowanie
zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.

Opis
Suplement diety Drożdże z bratkiem zawiera ekstrakt drożdżowy, wyciąg z bratka, witaminę E i cynk. Ekstrakt drożdżowy pomaga
utrzymać prawidłową strukturę i wygląd włosów i paznokci. Wyciąg z bratka (fiołka trójbarwnego) umożliwia poprawienie ogólnego
stanu i wyglądu skóry. Suplement diety Drożdże z bratkiem zawiera dodatkowo witaminę E i cynk, które przyczyniają się do ochrony
komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Cynk korzystnie wpływa na prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci.
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