Suplement diety

CHARAKTERYSTYKA:

DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:

SOLGAR®

• Skrzyp polny, czyli Equisetum
arvense, to krzaczaste, wieloletnie
zioło należące do starej ewolucyjnie
gromady skrzypów1.
• Występuje w Azji, Europie i Ameryce
Północnej1.

100 KAPSUŁEK
P4068

• W składzie ziela wiosennego skrzypu
polnego naturalnie występują m.in.
krzem, petrozyny, flawonoidy, saponiny,
kwasy fenolowe (np. kwas kawowy).

WIOSENNY SKRZYP POLNY

BADANIA NAUKOWE:

Składniki:

• Związki krzemu obecne naturalnie w skrzypie polnym pomagają

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:

utrzymać prawidłową elastyczność m.in. naskórka, błon śluzowych,
tkanki łącznej i kości2.

• W ekstrakcie z Equisetum arvense wykazano obecność licznych

Sproszkowany nieprzetworzony skrzyp polny

337 mg

związków takich jak: petrozyny fenolowe (onityny) oraz flawonoidy (np.
luteolina), które oddziałują na wątrobę oraz wymiatają wolne rodniki1.

Sproszkowany wyciąg z wiosennego skrzypu
polnego (8:1) - trawa ze skrzypu

23 mg

• Flawonoidy występujące naturalnie w skrzypie polnym przyczyniają się

Substancja
glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza,
substancje
wypełniające: celuloza, fosforany wapnia; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych.

SPOSÓB UŻYCIA:

do zwiększenia ilości wydalanego moczu oraz do usunięcia nadmiaru
moczanów2.

OŚWIADCZENIA ZDROWOTNE:
• Skrzyp polny pomaga utrzymać zdrowe włosy, skórę i paznokcie oraz

BADANIA/
OŚWIADCZENIA:

Osoby dorosłe 1 kapsułka
dziennie, najlepiej
pomiędzy posiłkami lub
według wskazań lekarza.

• Zdrowie włosów, skóry i
paznokci.
• Wsparcie funkcji
wydalniczych nerek1,2.

PRODUKT
BEZGLUTENOWY.

Ostrzeżenie: Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub
chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie jest
substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia
są ważne.

wspomaga wzrost i wzmocnienie włosów.

• Skrzyp polny może wspierać elastyczność chrząstki stawowej.
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DLA KOGO:

NIE ZAWIERA:

• Dla osób, które chcą zadbać o włosy.
PSZENICY PRODUKTÓW
MLECZNYCH

CUKRÓW,
SKROBI

DROŻDŻY

oraz sztucznych substancji
przedłużających trwałość,
substancji słodzących,
aromatów, barwników.

• Dla osób, które chcą zadbać o skórę.

W 0 L N E

• Dla osób, które chcą zadbać o paznokcie.

0 D

• Dla osób, które chcą zadbać o prawidłowe
funkcjonowanie nerek.

SOI

POWIĄZANE SUPLEMENTY DIETY:
• Kwas hialuronowy Kolagen Kompleks

• D-biotyna 1000 μg

• Astaksantyna 5 mg

• Włosy, Skóra, Paznokcie
SUPLEMENT DIETY, Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.

URODA

URODA

WIOSENNY SKRZYP POLNY

