
 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 
 

Bianella, tabl., 30 szt
 

Cena: 40,62 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Bionella przeznaczony jest do stosowania u osób:

- u których wypadanie, łamliwość i przesuszenie włosów wywołane jest m.in.: trwałą ondulacją, farbowaniem, rozjaśnianiem lub
opalaniem,

- z nadmierną łamliwością, kruchością i rozdwajaniem się paznokci,

- chcących poprawić jędrność i elastyczność skóry.

Składniki:
Wyciąg z pędów bambusa (12:1) standaryzowany na 70% krzemu (Bamboo Shoot), kwas L-askorbinowy, glukonian cynku, wyciąg z liści
pokrzywy (7:1) standaryzowany na 3% krzemu (Urtica Dioeca PE), amid kwasu nikotynowego, beta karoten, pantotenian wapnia, L –
metionina, octan DL-alfa tokoferylu, chlorowodorek L-cysteiny, siarczan miedzi, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas
foliowy), D-biotyna, celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), poliwinylopolipirolidon, poliwinylopirolidon (nośniki), stearynian
magnezu (substancja przeciwzbrylająca), otoczka o składzie: hydroksypropylometyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, talk,
trójglicerydy, skrobia kukurydziana, barwniki: dwutlenek tytanu z krzemianem glinowo – sodowym, błękit brylantowy FCF, indygotyna,
żółcień chinolinowa.

Zawartość składników w 1 tabletce:
Standaryzowany wyciąg z pędów bambusa (70% krzemu) - 200 mg
w tym krzem organiczny - 140 mg
Standaryzowany wyciąg z liści pokrzywy (3% krzemu) - 20 mg
w tym krzemu - 0,6 mg
L-cysteina - 8 mg
L-metionina - 12 mg
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Beta karoten - 1,6 mg
Biotyna - 50 mcg
Kwas pantotenowy - 6 mg
Ryboflawina - 1,4 mg
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa tokoferolu - 12 mg
Kwas foliowy - 200 mcg
Niacyna (mg ekwiwalentu ma cyny) - 16 mg
Witamina C - 25,8 mg
Cynk - 5 mg
Miedź - 1 mg

Właściwości składników:
Krzem, cynk, beta karoten, witamina C, aminokwasy metionina i cysteina są niezbędne w procesie tworzenia tkanki łącznej, keratyny i
kolagenu czyli najważniejszych składników, które wpływają na poprawę struktury, wytrzymałości i elastyczności włosów, paznokci i
skóry.

Składniki preparatu Bionella (m.in. witaminy C, E, beta karoten) mają właściwości antyoksydacyjne ( neutralizują wolne rodniki) tym
samym przyczyniają się do regeneracji uszkodzeń włosów, paznokci i skóry już na poziomie komórkowym.

Dawkowanie:
1 tabletka dziennie podczas posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania:
Produktu nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią, dzieci oraz osoby uczulone na którykolwiek ze składników.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce lub na opakowaniu.
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