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ETYKIETA SUPLEMENTU DIETY LOCERIN
LOCERIN
SUPLEMENT DIETY

60 kapsułek / 720 mg
Locerin to wieloskładnikowy produkt wspomagający wzrost włosów ze względu na zawartość skrzypu
polnego. Zawarte w produkcie połączenie biotyny, cynku i selenu pomaga utrzymać zdrowe włosy,
natomiast pokrzywa zwyczajna działa na nie wzmacniająco. Dodatkowo dzięki zawartości lucerny
siewnej produkt pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów.
PL
Ekstrakt z organicznych kiełków groszku zielonego – AnaGain™ Nu
Ekstrakt z ziela skrzypu polnego [7% krzemionki]
Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej
Ekstrakt z łodyg bambusa zwyczajnego [70% krzemionki]
Ekstrakt z liści lucerny siewnej
Metylosulfonylometan (MSM)
Ekstrakt z owoców papryki rocznej [10% kapsaicyny]
Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego – BioPerine® [95% piperyny]
Witamina C
Niacyna
Biotyna
Magnez
Cynk
Miedź
Mangan
Selen – Selenium SeLECT®
* RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

2 kapsułki
100,00 mg
100,00 mg
100,00 mg
100,00 mg
75,00 mg
75,00 mg
50,00 mg
5,00 mg
80,00 mg
16,00 mg
500,00 µg
112,50 mg
10,00 mg
1,00 mg
2,00 mg
55,00 µg

% RWS*

100%
100%
1000%
30%
100%
100%
100%
100%

SKŁADNIKI: Sole magnezowe kwasu cytrynowego; otoczka kapsułki – żelatyna; ekstrakt z
organicznych kiełków groszku zielonego – AnaGain™ Nu (Pisum sativum); ekstrakt z ziela skrzypu
polnego (Equisetum arvense L.) [7% krzemionki]; ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica);
ekstrakt z łodyg bambusa zwyczajnego (Bambusa vulgaris) [70% krzemionki]; kwas L-askorbinowy
(witamina C); ekstrakt z liści lucerny siewnej (Medicago sativa L.); metylosulfonylometan (MSM);
substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; ekstrakt z owoców papryki
rocznej [10% kapsaicyny] (Capsicum annuum L.); cytrynian cynku; amid kwasu nikotynowego
(niacyna); askorbinian manganu; L-selenometionina – Selenium SeLECT®; glukonian miedzi(II);
ekstrakt z owoców pieprzu czarnego – BioPerine® (Piper nigrum L.) [95% piperyny]; barwniki –
dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza; D-biotyna (biotyna).
SPOSÓB UŻYCIA: Zalecana porcja do spożycia to 2 kapsułki, najlepiej 30 min. przed posiłkiem.
Preparat popić około 300 ml wody.
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. Przechowywanie 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.
MASA NETTO: 43,20 g

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU DO OBROTU

