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FORMEDS BICAPS BIOTIN 60 Kapsułek
 

Cena: 28,79 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać -

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS BIOTIN 60 KAPS.

**Opis produktu:**

W suplemencie diety BICAPS BIOTIN w jednej kapsułce zawarte jest 2 500 µg biotyny
oraz 290 mg inuliny.
Bicaps Biotin zawiera biotynę która jest składnikiem budulcowy komórek włosów
i paznokci. Biotyna jest inaczej nazywana witaminą B7. Bierze udział w syntezie kwasów tłuszczowych, metabolizmie leucyny i pełni
rówież istotną rolę w procesie glukoneogenezy. Produkt może być stosowany przez wegetarian i wegan.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników.

**Składniki:**

inulina (korzeń cykorii), pullulan (otoczka kapsułki), biotyna (D-biotyna)
1 kapsułka zawiera (referencyjna wartość spożycia %):
Biotyna- 2 500 µg (5 000 %) i inulina- 290 mg.

**Działanie:**

Substancje zawarte w suplemencie diety pomagają w zachowaniu zdrowej skóry
i włosów. Biotyna pomaga przy prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego
i utrzymaniu odpowiedniego metabolizmu energetycznego.Biotyna jest ważnym składnikiem diety diabetyków. Biotyna ma pozytywny
wpływ na prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.
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Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.

**Producent:**

ForMeds Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
60-166 Poznań

**Uwagi:**

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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