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MERZ SPEZIAL dragees 60 drażetek
 

Cena: 36,13 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.drażow.

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

Opis produktu
 

MERZ SPEZIAL dragees 60 drażetek

**Opis produktu:**

Preparat zalecany w celu zachowania zdrowego wyglądu skóry, włosów i paznokci.
Zawarte w produkcie biotyna, witamina B2, niacyna oraz cynk odżywiają skórę i pomagają zachować jej zdrowy wygląd. Biotyna, niacyna
oraz ryboflawina pomagają zachować zdrowe włosy. Strukturę paznokci budują cynk i żelazo.

**Składniki:**

Sacharoza, talk, laktoza, witamina C, mikrokrystaliczna celuloza, proszek białka sojowego, E171, amid kwasu nikotynowego, guma
arabska, witamina E, tlenek magnezu, szelak, kwas pantotenowy, fumaran żelaza (II), tlenek cynku, stearynian magnezu, witamina B6,
syrop glukozowy, witamina B2, witamina B1, krzemionka koloidalna, polisorbat 80, poliwinylopirolidon, witamina A, folacyna, wosk
pszczeli, wosk karnauba, E172, E 132, biotyna, witamina B12.
Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji (w 2 drażetkach):
witamina C – 120mg (150% RWS)
niacyna – 30mg (187% RWS)
witamina E – 13,4mg (112% RWS)
kwas pantotenowy – 7,2mg (120% RWS)
witamina B6 – 3,2mg (229% RWS)
witamina B2 – 2,6mg (186% RWS)
witamina B1 – 2,4mg (218% RWS)
witamina A – 787mcg (98% RWS)
kwas foliowy – 400mcg (200% RWS)
biotyna – 60mcg (120% RWS)
witamina B12 – 2mcg (80% RWS)
żelazo – 5mg (36% RWS)
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cynk – 5mg (50% RWS)
sproszkowane białko soi–50mg, w tym: cysteina–0,55mg, metionina–0,55mg.
RWS – referencyjna wartość spożycia.

**Zalecane spożycie:**

doustnie 1 drażetka 2 razy dziennie, opakowanie zawiera 60 drażetek na 30 dni kuracji

**Wielkość opakowania:**

60 drażetek

Podmiot odpowiedzialny:

Merz Consumer Care GmbH, Niemcy, D-60048 Frankfurt nad Menem, Niemcy

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

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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