Етикет - стикер
Миглиорин (капсули)
( Migliorin-capsules)

Хранителна добавка – капсули, с натурални растителни екстракти от просо и полски
хвощ
Състав: Обвивка от хранителен желатин (глицерин, железен окис), масло от соеви семена,
масло от пшенични зародиши, L-цистин 11.97%, частично хидрирано масло от соеви
семена, екстракт от зърна (мазни 6.5%-сухи(∗) 6.5%) на просо (Panicum miliaceum L.), Lметионин; жълт восък; сух екстракт (∗) от надземните части на полски хвощ (Equisetum
arvense L.), лецитин от соя, дестилирана вода, хидролизиран кератин, пантотенова
киселина (D-пантотенат калций) 38%; оцветител: титаниев диоксид.
(∗)Екстракти съдържащи малтодекстрини с противослепващо действие.
Предназначение: Просото и хвоща поддържат доброто състояние на ноктите и косата.
Доза за дневен прием: По две (2) капсули дневно, преди или по време на хранене. Да се
приема с вода или други течности!
Количество на растителните съставки, аминокиселините и витамините в препоръчваната дневна доза : Просо 220 мг., Полски хвощ 40 мг., L-цистин 199.8 мг., L-метионин
100 мг., Пантотенова киселина 6.34 мг. (105.7% IDR*).
*IDR – препоръчителна дневна доза.
Да не се превишава препоръчаната доза за дневен прием !
Да не се използва, като заместител на разнообразното и балансирано хранене !
Да се съхранява на място, недостъпно за деца до три годишна възраст !
Противопоказания: Да не се приема по време на бременност !
ПРОДУКТЪТ Е ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА !
ПРОДУКТЪТ НЕ Е ЛЕКАРСТВЕНО СРЕДСТВО !
ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ЛЕКУВАНЕ ИЛИ
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕ !
Съхранение: На хладно(˂25°C) и сухо място, защитено от светлина.
Годен до: Вижте опаковката!
Партиден номер: Вижте опаковката!
Опаковка: 45 капсули, всяка една 835 мг., с нетно общо тегло 37.5 гр.
Производител: Произведен в Швейцария за „КОСВАЛ“ С.П.А., 20020 Аресе (МИ) Италия,
ул. „Виале делле Индустрие“ 10/5; тел.+39 02 93580479 – www.cosvalitaly.com
Вносител: ”ВИВАСАН БГ” ООД, 1612, гр. София, кв. Хиподрума, ул. ”Ами Буе” №68-72,
бизнес сграда, ет.1, офис 8.

