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DERMOBON 60 kaps.
 

Cena: 39,90 PLN

Opis produktu
 

DERMOBON 60 kaps.

Zastosownie:
Odżywia skórę, włosy i paznokcie. Ze względu na zawartość witamin B1 , B2, B3, B5, B6, B12, C, E oraz krzemu, cynku, jodu i selenu
preparat polecany jest jako uzupełnienie codziennej diety w substancje wzmacniające i odżywiające włosy oraz poprawiające wygląd
skóry i paznokci. Ponadto cynk, mangan, miedź i selen chronią skórę przed negatywnym wpływem
wolnych rodników, a miedź wpływa na jej właściwą pigmentację. Ekstrakty z ziela skrzypu i z ziela pokrzywy stymulują odtruwającą i
moczopędną funkcję nerek. Cynk pomaga również w utrzymaniu zdrowych kości.

Skład: 
Ekstr. z ziela skrzypu (Equisetum arvense L.), żelatyna, ekstr. z ziela pokrzywy (Urtica dioica L.), maltodekstryna, kwas L-askorbinowy,
mleczan żelaza (II), ditlenek krzemu, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, siarczan cynku, substancje przeciwzbrylające
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych 1 ), D-pantotenian wapnia, siarczan manganu, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina,
monoazotan tiaminy, siarczan miedzi (II), kw. pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, D-biotyna, cyjanokobalamina.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (2 kapsułki) zawiera:
Ekstrakt z ziela skrzypu - 200 mg
Ekstrakt z ziela pokrzywy - 100mg
Krzem - 10mg
Witamina C - 80 mg
Niacyna (witamina B3) - 16 mg
Witamina E - 12 mg
Kwas pantotenowy (witamina B5) - 6 mg
Ryboflawina (witamina B2) - 1,4 mg
Witamina B6 - 1,4 mg
Tiamina (witamina B1) - 1,1 mg
Kwas foliowy - 200µg
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Biotyna - 50µg
Witamina B12 - 2,5 µg
Żelazo - 7 mg
Cynk - 5 mg
Mangan - 1mg
Miedź - 0,5 mg
Jod - 75 µg
Selen - 27,5 µg

Dawkowanie:
2 kapsułki ( 2 razy dziennie po 1 kapsułce).

Przeciwwskazania:
Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu.
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