altapharma Kieselerde PLUS – Kovaföldet, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula
Összetevők: kovaföld, kalcium-karbonát, kapszulahéj (zselatin), magnézium-oxid, Laszkorbinsav, csomósodást gátló anyag (zsírsavak magnéziumsói), cink-oxid, réz(II)-szulfát,
pteroilmonoglutaminsav, D-biotin, színezék (titán-dioxid).
Laktóz-és gluténmentes.
Minőségét megőrzi (hónap/év) a jelzett hónap végéig: lásd a csomagolás alján.
Tárolási feltételek: Száraz, hűvös helyen, sugárzó hőtől és fénytől elzárva tartandó
Nettó tömeg: 67 g 150 db kapszula

Hatóanyag
Kovaföld
B9-vitamin (folsav)
B7-vitamin (biotin)
C-vitamin
Kalcium
Magnézium
Réz
Cink
Átlagos tápérték
Energia

Napi adagban
(3 kapszulában)
500 mg
200 µg
150 µg
40 mg
120 mg
57 mg
0,5 mg
5 mg
1 adagban
4 kJ (1 kcal)

Zsír
<0,1 g
- amelyből telített
<0,1 g
zsírsavak
Szénhidrát
<0,1 g
- amelyből cukrok
<0,1 g
Fehérje
0,2 g
Só
<0,1 g
A csomagolás 50 adagot tartalmaz.

NRV%*
100%
300%
50%
15%
15%
50%
50%
100 g-ban
331 kJ (78)
kcal
0,8 g
0,8 g
<0,5 g
<0,5 g
18 g
0,2 g

*NRV%: Napi táplálkozási beviteli referencia érték %-a felnőttek számára.

Felhasználási javaslat: Naponta 1x3 kapszula, folyadékkal (például: 1 pohár víz), lehetőleg
étkezés közben elfogyasztva.
Figyelem! Kisgyermekek elől elzárva tartandó! Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne
lépje túl. Az étrend-kiegészítő (fogyasztása) nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes
étrendet és az egészséges életmódot.18 éven aluli gyermekek és serdülők számára a
készítmény alkalmazása nem javasolt.

Gyártva: Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Str. 16. 30938 Burgwedel számára
www.rossmann.de
Származási ország: Németország.

A hajat, a bőrt és a körmöket negatívan befolyásolja az egyoldalú táplálkozás és a stressz
kedvezőtlen környezeti hatásai. Ennek eredményeként törékennyé válhatnak és elveszthetik
a szépségüket. A normál haj, bőr és köröm megtartása érdekében a szervezetnek megfelelő
mennyiségű tápanyagra van szüksége. A haj, a bőr és a köröm felépítéséhez szükséges

folyamatok komplexek, amelyben számos tápanyag játszik szerepet. Ezek közül több
tápanyag is megtalálható az altapharma Kieselerde PLUS kapszuláiban. *A biotin hozzájárul
a haj és a bőr normál állapotának fenntartásához. *A réz hozzájárul a haj és a bőr normál
pigmentációjához. Emellett, néhány tápanyag közreműködik egyéb más folyamatokban, így
például a C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagénképződéshez. A folát és a magnézium
szerepet játszik a sejtosztódásban. A kalcium szükséges a normál csontozat, fogazat
fenntartásához.
A haj, bőr és a köröm egészségéért*:
*Biotinnal a haj és a bőr normál állapotának fenntartásához
*Cinkkel a köröm normál állapotának fenntartásához
Rézzel a kötőszövetek normál állapotának fenntartásához

