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SOLGAR FORMUŁA Włosy Skóra Paznokcie 60 tabletek
 

Cena: 55,85 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

SOLGAR FORMUŁA WŁOSY SKÓRA PAZNOKCIE, 60 TABLETEK

**Opis produktu:**

Preparat Włosy Skóra Paznokcie firmy Solgar zawiera składniki, które organizm wykorzystuje do budowy kolagenu i keratyny,
fundamentalnych składników włosów, skóry i paznokci.
Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 lub 2 tabletki) zawiera:
Metylosulfonylometan (MSM)** – 500 mg/1000 mg
Proszek z czerwonych alg – 75 mg/150 mg
Witamina C (kwas L-askorbinowy) – 60 mg/120 mg (75%/150% RWS*)
L-Lizyna (L-Lizyna HCl) – 25 mg/50 mg
L-Prolina – 25 mg/50 mg
Cynk (cytrynian cynku) – 7,5 mg/15 mg (75%/150% RWS*)
Miedź (diglicynian miedzi) – 1 mg/2 mg (100%/200% RWS*)
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
**OptiMSM
Składniki:
metylosulfonylometan (MSM), substancja wypełniająca: celuloza; proszek z czerwonych alg, witamina C (kwas L-askorbinowy),
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, (roślinne) kwasy tłuszczowe; L-Lizyna (L-Lizyna HCl), L-Prolina, cynk (cytrynian cynku),
guma celulozowa, miedź (diglicynian miedzi), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych,
substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, glicerol (roślinny).

**Działanie:**
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Zgodnie z wiedzą naukową formuła opracowana w laboratoriach Solgar zawiera miedź (w postaci łatwo przyswajalnego diglycynianu),
która pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów i skóry, organiczną sól cynku (cytrynian) zapewniającą dobrą
wchłanialność i pomaga zachować zdrowe włosy, skórę oraz paznokcie. Naturalna witamina C jest z kolei ważna dla pięknej i
elastycznej skóry, gdyż pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu.
Zawarta w preparacie organiczna postać siarki MSM pozyskiwana jest z sosny. MSM jest bazą dla budowy kolagenu i keratyny.
Oceaniczne algi są z kolei naturalnym źródłem krzemu.

**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe 1 – 2 tabletki, najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować wedle zaleceń
lekarza.

**Wielkość opakowania:**

60 tabletek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 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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