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Belid SR tabl.o przedł.uwaln. 60 tabl.
 

Cena: 46,82 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.o przedł.uwaln.

Producent AXXON SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Belid SR to suplement diety w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, przeznaczony dla osób dorosłych. Zawiera biotynę, cynk,
miedź i kwas pantotenowy, które mają na celu wspieranie zdrowia skóry, włosów i paznokci.

Składniki w Belid SR - ich właściwości:

Biotyna: pomaga utrzymać zdrową skórę i włosy oraz przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.
Cynk: wspiera zdrową skórę, włosy i paznokcie. Przyczynia się również do prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych,
bierze udział w podziale komórek oraz pomaga w syntezie białka i ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Miedź: pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym oraz wspomaga
prawidłowy stan tkanek łącznych.
Kwas pantotenowy: przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energetycznego, syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych,
witaminy D i niektórych neuroprzekaźników.
Belid SR należy spożywać jedną tabletkę dziennie, co zapewnia korzystne efekty związane z deklarowanym działaniem. Opakowanie
zawiera 60 tabletek o przedłużonym uwalnianiu, wystarczających na dwumiesięczną suplementację dla jednej osoby dorosłej, przy
przestrzeganiu zalecanego dziennego spożycia. Składniki w suplemencie Belid SR uwalniają się stopniowo, nawet przez 12 godzin.

Składniki
Substancje wypełniające: celuloza, hydroksypropylometyloceliloza; cynk (glukonian cynku); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia);
otoczka ForCoat Pink; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; biotyna (D-biotyna); miedź (glukonian
miedzi).

1 tabletka zawiera:
kwas pantotenowy 4,5 mg (75%)*, biotyna 2500 μg (5000%)*, cynk 5,3 (53%)*, miedź 0,3 mg (30%)*.
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Zastosowanie
Uzupełnienie diety osób dorosłych w składniki aktywne preparatu.

Zalecane dzienne spożycie
Jedna Tabletka Dziennie.

Przechowywanie
Należy przechowywać suplement diety w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Powinien być przechowywany w zamkniętym
opakowaniu, w suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C.
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Ważne wskazówki
Ważne jest, aby nie przekraczać zalecanej dziennej porcji suplementu diety. Aby prawidłowo funkcjonować, organizm człowieka wymaga
zrównoważonego sposobu żywienia i odpowiedniego trybu życia. Suplementy diety nie mogą zastąpić zróżnicowanej diety.
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