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Skrzypovita 40+ *56(42+14)33%GRATIS
 

Cena: 20,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 42 tabl. (+ 14 tabl.grat.)

Postać tabl.powl.

Producent N.P.ZDROVIT SP Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skrzypovita 40+ to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, skrzypu polnego i pokrzywy - ziół, które od wieków
stosowane są w tradycyjnej pielęgnacji włosów oraz skóry.

Skrzypovita 40+ to formuła wzbogacona w tak zwane witaminy „młodości": A, C i E. Dla utrzymania promiennej, gładkiej skóry, bez oznak
zmęczenia niezbędna jest witamina C

Skrzypovita 40+ zawiera kwas hialuronowy i hydrolizat białek kolagenowych. Działanie kolagenu wspomaga witamina C, biorąc udział w
jego syntezie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Zawiera PABA (kwas para-aminobenzoesowy). Dzięki zawartości
miedzi włosy zachowują na dłużej swój naturalny kolor. Cynk biorąc udział w procesie podziału komórek oraz chroniąc komórki przed
stresem oksydacyjnym utrzymuje właściwy stan i wygląd skóry twarzy.

Witaminy C i E to najsilniejsze antyoksydanty. Nie tylko opóźniają proces starzenia się skóry, ale również biorą czynny udział w ich
odnowie.

Skład:
substancja wypełniająca: celuloza; ekstrakt ze skrzypu polnego; witamina C (acidum L-ascorbicum); hydroliza białek kolagenowych,
ekstrakt z ziela pokrzywy, PABA (kwas para-aminobenzoesowy); siarczan cynku, witamina E; kwas hialuronowy; substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; kwas pantotenowy; siarczan miedzi; witamina B6;
witamina B2 (ryboflawina); witamina B1 (tiamina), witamina A; biotyna, witamina D3; otoczka (substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wiążąca: talk, barwniki: E171, E172, E104, E133

1 tabletka zawiera:
Witamina C - 80 mg
Witamina E - 12 mg
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Kwas pantotenowy - 6 mg
Witamina B2 - 1,4 mg
Kwas pantotenowy - 6 mg
Witamina B6 - 1,4 mg
Ryboflawina - 1,4 mg
Tiamina - 1,1 mg
Witamina A - 800 µg
Biotyna - 50 mcg
Witamina D3 - 5 mcg
Cynk - 10 mg
Miedź - 1000 mcg
Ekstrakt ze skrzypu polnego - 100 mg
Hydrolizat białek kolagenowych - 50 mg
Ekstrakt z ziela pokrzywy - 40 mg
PABA - 40 mg
Kwas hialuronowy - 10 mg

Dawkowanie: 
1 tabletka dziennie. Popić wodą.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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