Hair
Suplement diety
Zawartość: 120 granulek o wadze jednostkowej 400 mg w 15 płatkach zawierających
po 8 granulek (15 płatków w opakowaniu). Waga netto 15 x 3,2 = 48 g.
Tabela wartości odżywczych
Składniki:

w 100g

w 4 granulkach
(mg)

% RWS*

Mineralne
Selen (drożdże)
1,31 mg
21 μg
Ekwiwalent selenu
2,62 μg
0,042 μg
7,64%
Cytrynian cynku
0,25 g
4,00 mg
Ekwiwalent cynku
0,07 g
1,26 mg 12,04%
Roślinne
Pokrzywa : część nadziemna
14,33 g
229,33 mg
Czarna porzeczka : liść, pąk, owoc
14,33 g
229,33 mg
Oliwka: liść
12,34 g
197,39 mg
Winogrona czerwone: pestki
8,55 g
136,82 mg
Pomidor: owoc
5,44 g
87,02 mg
W tym likopen
0,33 g
5,22 mg 34,80 %
Lnicznik : olej
2,88 g
46,01 mg
Spirulina : cała alga
1,88 g
30,03 mg
Guma arbska : błonnik
0,87 g
13,94 mg
Morszczyn: plecha
0,60 g
9,63 mg
Sałata morska : cała alga
0,60 g
9,63 mg
Kiwi : owoc
0.16 g
2,49 mg
Inne substancje wykazujące działanie odżywcze i fizjologiczne :
Drożdże piwne
9,33 g
149,33 mg
Kolagen
2,51 g
40,23 mg
Kwas hialuronowy
2,20 mg
35,00 μg
*RWS– Referencyjne Wartości Spożycia

Składniki: wyciąg z : pokrzywy (Urtica dioica), czarnej porzeczki (Ribes nigrum),
oliwki europejskiej (Olea europaea); drożdże piwne (Saccharomyces cerevisiae);
wyciąg z  winogron czerwonych (Vitis vinifera), pomidora (Solanum ycopersicum);
olej rydzowy (Camelina sativa); kolagen; spirulina (Spirulina platensis); guma arabska
(Acacia senegal); wyciąg z morszczynu (Fucus vesiculosus); sałata morska (Ulva
lactuca); cytrynian cynku; wyciąg z kiwi (Actinidia deliciosa); kwas hialuronowy;
drożdże selenowe. Zawiera substancję słodzącą.
Pozostałe składniki: maltitol, aromat z czerwonych owoców, olejki eteryczne z
cytryny, pomarańczy brazylijskiej, mandarynki i fenkuł.
Zawiera substancję słodzącą.
Zalecane spożycie i stosowanie:
4 granulki dziennie. Rozpuścić w ustach, według wskazówek podanych na odwrocie
blistra.
Ostrzeżenia:
Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Spożycie w nadmiernych ilościach  może wywołać efekt przeczyszczający.
Nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Nie zalecany
dzieciom. Nie stosować w przypadku alergii na któryś ze składników, w tym przypadku
konsultować stosowanie z lekarzem.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zrdowej, zróżnicowanej
diety, a jedynie jako uzupełnienie zdrowego stylu życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Warunki przechowywania:
Przechowywać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu.
Termin ważności i numer partii jest umieszczony na spodzie opakowania.
Producent:
LGZ S.A. - 416, Rue Isaac Newton, Technoparc Epsilon 1 - 83700 St-Raphaël
Francja. +33 (0)4 94 51 19 01
Dystrybutor:
Happyco Distribution Sp. Z o. o. - Ul. Jutrzenki 177 - Warszawa 02-231 - Polska

