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Merz Spezial Dragees 60tabl.
 

Cena: 52,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać draż.

Producent MERZ & CO.GMBH

Substancja
czynna

Multivitamin

Opis produktu
 

MERZ SPEZIAL DRAGEESSuplement dietyZdrowie skóry włosów paznokciEfekt regularnej suplementacji Merz Spezial:promienna skóra
o zdrowym wyglądzie, gęste, lśniące włosy piękne, mocne paznokcie.Właściwości i stosowanieKażda kobieta ma w sobie naturalne
piękno. Nasz wygląd w dużym stopniu zależy od nas samych. Ważną rolę odgrywa tryb życia jaki prowadzimy oraz to, jak pielęgnujemy
zdrowie i urodę. Preparat Merz Spezial Dragees zawiera starannie dobraną kompozycję,dostarczającą organizmowi witamin, minerałów i
aminokwasów.W jakim celu stosować Merz Spezial DrageesMerz Spezial Dragees jest zalecany w celu utrzymania zdrowego wyglądu
skóry, włosów i paznokci.Efekt systematycznej i prawidłowej suplementacji:• Promienna skóra o zdrowym wyglądzieBiotyna, witamina
B2, niacyna (nikotynamid) oraz cynk zawarte w Merz Spezial Dragees odżywiają skórę i pomagają zachować jej zdrowy wygląd. Z
wiekiem tracimy w skórze kolagen - witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu prawidłowego funkcjonowania skóry.•
Gęste, lśniące włosyCynk i biotyna pomagają zachować zdrowe włosy. Na prawidłowy przebieg procesu tworzenia się włosa w cebulce
mają wpływ aminokwasy: cysteina i metionina.• Piękne, mocne paznokcieW Merz Spezial Dragees, dla prawidłowej budowy paznokci,
szczególnie istotne są:cynk, żelazo, oraz aminokwasy zawierające siarkę, wchodzące w skład białkasoi.Skład: Merz Spezial Dragees2
drażetki (dawka dobowa) zawierają: Skład % realizacji dziennego zalecanego spożyciaWitamina C 120 mg 150%Niacyna 30 mg1 187%
Witamina E 13,4 mg2 112%Kwas pantotenowy 7,2 mg 120%Witamina B6 3,2 mg 229%Witamina B2 2,6 mg 186%Witamina B1 2,4 mg
218%Witamina A 787 µg3 98%Folacyna (kwas foliowy) 400 µg 200%Biotyna 60 µg 120%Witamina B12 2 µg 80%Żelazo 5 mg 36%Cynk 5
mg 50%Sproszkowane białko soi 50 mg *w tym: Cysteina 0,55 mg * Metionina 0,55 mg **brak zaleceń; 1ekwiwalentu niacyny;
2ekwiwalentu alfa-tokoferolu; 3ekwiwalentu retinoluSposób użyciaDoustnie: 1 drażetka dwa razy dziennie.Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt zawiera laktozę – cukier z mleka. Preparat nie może być stosowany jako substytut 
zróżnicowanej diety.Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposóbniedostępny dla małych dzieci.
Produkt przeznaczony dla młodzieży i osób dorosłych.Opakowanie zawiera 60 drażetek na 30 dni kuracji.Merz Pharmaceuticals GmbH,
˘D-60048 Frankfurt, Niemcy 
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