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Belid SR, piękne włosy, skóra i paznokcie, 60 tabletek
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent AXXON SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Suplement diety Belid SR to preparat o kompozycji składników odżywczych, które wspomagają utrzymanie dobrej kondycji skóry,
włosów i paznokci.

Zawiera biotynę, cynk miedź oraz kwas pantotenowy. 

1. Biotyna: pomaga zachować zdrową skórę i włosy, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników
odżywczych. 

2. Cynk: pomaga zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie, bierze udział w procesie podziału komórek, pomaga w prawidłowej
syntezie białka oraz ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

3. Miedź: pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów, pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym oraz w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych.

4. Kwas pantotenowy: przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz prawidłowej syntezy i
metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników.

Zastosowanie

suplementacja diety w składniki preparatu.

Zalecane spożycie

1-2 tabletki dziennie.

Składniki

substancje wypełniające: celuloza, hydroksypropylometyloceliloza; glukonian cynku; D-pantotenian wapnia; otoczka Nutraficient;
supstancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; biotyna #℣佐⌡⌀䐀ⴀ戀椀漀琀礀渀愀⌡⍃倣℣; glukonioan miedzi. 1 tabletka zawiera: kwas
pantotenowy 4,5mg (75%)*; biotyna 2500mcg (5000%)*; cynk 5,3 (53%)*; miedź 0,3 (30%)*. *RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania

suplement diety nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią.
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Ważne wskazówki

Nie spożywać w przypadku nadwrażliwości #℣佐⌡⌀愀氀攀爀最椀椀⌡⍃倣℣ na którykolwiek ze składników preparatu. Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. Zachowanie dobrego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego sposobu odżywiania i prowadzenia
zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Przechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze 15°C-25°C.
Tworząca się zawiesina jest naturalną cechą produktu i wynika z obecności witamin oraz soli mineralnych.
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