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Merz Spezial Dragees Suplement diety 40,1 g (60 sztuk)
 

Cena: 49,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 draż.

Postać draż.

Producent MERZ CONSUMER CARE GMBH

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Piękno skóry, włosów i paznokci.

Merz Spezial Dragees to suplement diety, wpływający na urodę, przeznaczony specjalnie do uzyskania świeżej, zdrowej skóry, silnych,
błyszczących włosów i pięknych, mocnych paznokci. Zawiera on wyjątkową kompozycję witamin i mikroelementów, które zapewniają
organizmowi substancje odżywcze, wspomagające utrzymanie zdrowego wyglądu skóry, włosów i paznokci.¹

Badania konsumenckie:
99 % ankietowanych konsumentów zaleciłoby stosowanie Merz Spezial Dragees najlepszemu przyjacielowi.
Wyniki badań konsumenckich z udziałem 1.000 kobiet, Czerwiec 2014

Formuła MTS: Micro Targeting System jest unikalną formułą, która poprawia zdolność organizmu do otrzymywania korzystnych
składników odżywczych. Skutecznie transportuje kluczowe składniki do określonych miejsc docelowych, takich jak skóra, włosy lub
paznokcie.

¹Witamina C pomaga w prawidłowym wytwarzaniu kolagenu, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania skóry. Cynk jest pomocny
w utrzymaniu zdrowego wyglądu paznokci. Biotyna i cynk pomagają zachować zdrowe włosy.

Składniki
(100 g): sacharoza; laktoza; substancja przeciwzbrylająca: talk; kwas l-askorbinowy (witamina C, 9,0 %); substancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna; barwnik: dwutlenek tytanu; amid kwasu nikotynowego (niacyna, 2,2 %); substancja wypełniająca: guma
arabska; octan dl-a-tokoferolu (witamina E, 1,5 %); fumaran żelaza (1,2 %); olej palmowy; skrobia; żelatyna; d-pantotenian wapnia (0,7 %);
substancja przeciwzbrylająca: mannitol; tlenek cynku (0,5 %); chlorowodorek pirydoksyny (witamina B₆, 0,3 %); monoazotan tiaminy
(witamina B₁, 0,2 %); syrop glukozowy; ryboflawina (witamina B₂, 0,2 %); octan retinylu (witamina A, 0,1 %); kwas
pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy, 0,03 %) ; d-biotyna (0,005 %); cyjanokobalamina (witamina B₁₂, 0,0001 %); substancje
powlekające: wosk karnauba, wosk pszczeli; substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych;
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barwniki: tlenek żelaza czerwony, indygotyna

Wartości odżywcze
Jedna dawka dobowa (2 x 1 drażetka)
zawiera:

% ZDS*

Witamina C 120,0 mg 150 %
Niacyna 30,0 mg ekwiwalentu niacyny 188 %
Witamina E 13,4 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu 112 %
Witamina B₆ 3,2 mg 229 %
Witamina B₂ (Ryboflawina) 2,6 mg 186 %
Witamina A 800 ug ekwiwalentu retinolu 100 %
Witamina B₁₂ 2 ug 80 %
Witamina B₁ (Tiamina) 2,4 mg 218 %
Kwas foliowy 400 ug 200 %
Biotyna 60 ug 120 %
Kwas pantotenowy 8,0 mg 133 %
Żelazo 5 mg 36 %
Cynk 5 mg 50 %
* Procent realizacji dziennego zalecanego
spożycia zgodnie z rozporządzeniem (UE) No
1169/2011

Dawkowanie
Sposób użycia: Przyjmować 1 drażetkę dwa razy dziennie. Drażetkę połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

Przechowywanie
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie większej, niż 25°C. Chronić przed światłem.

Przeciwwskazania
Dodatkowe zalecenia: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Merz Consumer Care GmbH
D-60048 Frankfurt/Main
Niemcy
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