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ETYKIETA PRODUKTU
PROFOLAN
suplement diety
60 kapsułek / 650 mg; masa netto: 39 g
PROFOLAN
to zaawansowany nutrikosmetyk zawierający specjalnie opracowaną formułę
łączącą skoncentrowane ekstrakty roślinne, bioaktywne aminokwasy siarkowe (tauryna i
lcysteina), a także ważne witaminy i minerały. P
ROFOLAN
dostarcza biotyny i cynku, które
przyczyniają się do utrzymania zdrowych włosów, natomiast zawarta w produkcie miedź
wpływa pozytywnie na utrzymanie ich prawidłowego kolorytu.
SPOSÓB UŻYCIA:
Zalecana porcja do spożycia to 2 kapsułki dziennie, najlepiej podczas
posiłku. Preparat popić około 300 ml wody.
Składniki aktywne

Zawartość w porcji dziennej
(2 kapsułki)

Ekstrakt Skrzypu Polnego 
(Equisetum arvense)
[7%
Krzemionki] [10:1]

400,00 mg

Tauryna

200,00 mg

Ekstrakt z Pokrzywy Zwyczajnej 
(Urtica dioica)
[20:1]
(ekwiwalent liści pokrzywy)

% ZDS*

100,00 mg
2000,00 mg

LCysteina

100,00 mg

Witamina E

24,00 mg

200%

Tiamina

20,00 mg

1818%

Cynk

15,00 mg

150%

Witamina B6

10,00 mg

714%

1,00 mg

100%

1000,00 μg

2000%

800,00 μg

100%

Miedź
Biotyna
Witamina A

* ZDS  Zalecanego dziennego spożycia
SKŁADNIKI:
ekstrakt skrzypu polnego (Equisetum arvense) [7% krzemionki] [10:1]; tauryna;
otoczka kapsułki (żelatyna; barwnik  dwutlenek tytanu); ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej
(Urtica dioica) [20:1]; Lcysteina; substancja przeciwzbrylająca  sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; witamina E (octan DLalfatokoferylu); tiamina (monoazotan tiaminy);
cytrynian cynku; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); glukonian miedzi; biotyna
(Dbiotyna); wit. A (octan retinylu, maltodekstryna, dekstryna, skrobia modyfikowana,
przeciwutleniacz  Dalfa tokoferol)).
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OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt
nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia.
Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. SPOSÓB
PRZECHOWYWANIA:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci. 
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM, NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ: Patrz
na spodzie opakowania. PRODUCENT: Natural Labs LLC, 501 Silverside Rd, Ste 105,
Wilmington, DE 19809, USA. 
KRAJ POCHODZENIA:
Unia Europejska.
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH
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