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ForMeds BICAPS Skin&Hair, 60 kapsułek
 

Cena: 44,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

BICAPS Skin&Hair to połączenie 7 składników, w tym m.in. cynku i selenu (w formie wysoko przyswajalnego cytrynianu cynku i L-
selenometioniny), biotyny oraz krzemu (naturalnego pochodzenia z bambusa).

Produkt jest odpowiedni dla wegetarian i wegan.

Przejrzysty skład

Produkt nie zawiera sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy
i barwników, takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,
dwutlenek tytanu itp.

Naturalna kapsułka z pullulanu

Pullulan jest otrzymywany w naturalnym procesie fermentacji.
Podczas produkcji nie stosuje się surowców pochodzenia zwierzęcego,
dlatego kapsułka jest odpowiednia dla wegetarian i wegan.

Pojemnik i etykieta z roślinnych surowców

Dawkowanie:
Spożywać 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.
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Ostrzeżenia i ważne informacje:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i
karmiące bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Skład:
Porcja dzienna- 1 kapsułka zawiera (referencyjne wartości spożycia %):

Biotyna - 1000 μg (2000%)
Cytrynian cynku - 33 mg, w tym cynk - 10 mg (100%)
Witamina E (ekwiwalent D-alfa-tokoferolu) - 12 mg (100%)
Kwas pantotenowy (B5) - 12 mg (200%)
Proszek z bambusa - 200 mg, w tym krzem - 70 mg
Metylosulfonylometan (MSM) - 350 mg
Drożdże Saccharomyces cerevisiae - 27,5 mg, w tym selen (L-selenometionina) - 55 μg (100%).

Składniki: metylosulfonylometan (MSM), proszek z bambusa (Bambusa bambos (L.) Voss), pullulan (otoczka kapsułki), cynk (cytrynian
cynku), drożdże Saccharomyces cerevisiae, witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu z soi), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia),
biotyna (D-biotyna).
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