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SOLGAR KRZEM OCEANICZNY 50 kapsułek
 

Cena: 45,19 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 50 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR KRZEM OCEANICZNY Z CZERWONYCH ALG, 50 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Zdrowe, piękne włosy i mocne paznokcie są w zasięgu Twojej ręki, wystarczy, że do swojego menu dołączysz suplement diety Krzem
oceaniczny 25mg wolnego krzemu. Dodatkowo preparat wzmocni i oczyści organizm.

Odpowiedni dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (2 kapsułki) zawiera:

Sproszkowane Algi Czerwone (Lithothamnium calcareum) – 799,2 mg
w tym:
Wapń 200 mg (25% RWS*)
Krzemionka 108 mg (zawiera 50 mg elementarnego krzemu)

**Działanie:**

Unikalny suplement diety Krzem oceaniczny 25mg wolnego krzemu powstaje z alg Lithothamnium calcareum, w których gromadzą się
duże ilości łatwo przyswajalnych składników mineralnych. Krzem pełni wiele funkcji w organizmie. Przede wszystkim odpowiada za
dobrą kondycję skóry i jej wytworów (włosów, paznokci) oraz wpływa korzystnie na tkankę łączną, dlatego ułatwia regenerację. Pomaga
również w usprawnieniu przemiany materii oraz pracy narządów wewnętrznych. Krzem wykazuje działanie przeciwgrzybicze,
wzmacniające i oczyszczające.

**Zalecane spożycie:**
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Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 1 – 2 kapsułki, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

50 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), 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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