Suplement diety

BEAUTY COMPLEX CAPS
Włosy Paznokcie Skóra
Zawiera Krzem z bambusa, Kwas Hialuronowy

Skład suplementu diety BEAUTY COMPLEX CAPS to innowacyjna formuła dostarczająca
kompleksu składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, pielęgnacji i
regeneracji Twoich włosów, skóry i paznokci.
Suplement diety BEAUTY COMPLEX CAPS dba o Twoje włosy, skórę i paznokcie.
Dostarcza: krzem, L-metioninę i L-cysteinę. Zawiera: kwas hialuronowy i
pantotenowy.
Ponadto wielokierunkowe działanie składników produktu potwierdzone jest przez
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA):
 Biotyna, cynk pozwala zachować zdrowe włosy
 Biotyna, cynk, niacyna pozwala zachować zdrową skórę
 Cynk pozwala zachować zdrowe paznokcie
 Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów i skóry
Skład zalecanej do spożycia dziennej porcji:
Składniki odżywcze
Wyciąg suchy z pędu bambusa
(zawierający nie mniej niż 70% krzemionki:
tym krzem)

1 kapsułka
200 mg
(140 mg:
65,3 mg)

% RWS*
-

Kwas hialuronowy

30 mg

-

L-metionina

20 mg

-

L-cysteina

15 mg

-

Biotyna

50 µg

100

Niacyna

16 mg

100

Kwas pantotenowy

6 mg

100

Cynk

10 mg

100

Miedź

1 mg

100

*RWS – Rekomendowana Wartość Spożycia

Składniki: wyciąg suchy z pędu bambusa (Bambusa arundinacea L.); żelatyna; sól
sodowa kwasu hialuronowego (kwas hialuronowy); cytrynian cynku (cynk); chlorowodorek
L-cysteiny jednowodny (L-cysteina); L-metionina; amid kwasu nikotynowego (niacyna); Dpantotenian wapnia (kwas pantotenowy); cytrynian miedzi (II) (miedź); sole magnezowe
kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu); D-biotyna (biotyna); barwniki: dwutlenek
tytanu, żółty tlenek żelaza, indygotyna.
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, podczas lub po posiłku. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników
produktu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Należy pamiętać, że istotne znaczenie mają zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii - znajduje się na brzegu blistra i na boku
kartonika.
Warunki przechowywania:
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Kod EAN 5904730411073
Zawartość opakowania:
Opakowanie zawiera 30 kapsułek po 0,435 g
Masa netto: 13,05 g
Producent:
TREE PHARMA SP. Z O.O.
UL. STRZESZYŃSKA 33
60-479 POZNAŃ

