
SUPLEMENT DIETY 
 
Skrzyp polny forte witaminy i minerały to suplement diety w postaci kapsułek. Produkt 
przeznaczony jest dla osób dorosłych, chcących uzupełnić swoją dietę w składniki odżywcze 
i mineralne w celu zachowania zdrowego wyglądu skóry, włosów oraz paznokci. 
Witamina B2, witamina A pomagają zachować zdrową skórę. Biotyna pomaga zachować zdrowe 
włosy. Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji 
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Miedź pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej pigmentacji włosów oraz skóry. 
 

Masa netto: 24 g. 

 

Nazwa składnika 
Zawartość  

w 1 kapsułce 
%RWS * 

Ekstrakt z ziela 
skrzypu polnego 

250 mg 

** 
w tym 7% krze-
mionki 

17,5 mg 

Ekstrakt z ziela po-
krzywy  

20 mg ** 

L- metionina 10 mg ** 

PABA 20 mg ** 

Tiaminy 1,4 mg 127 

Kwas pantotenowy  6 mg 100 

WitaminaB2 1,6 mg 114 

Witamina B6 2 mg 143 

Witamina A 800 μg 100 

Biotyna 350 μg 700 

Witamina C 60 mg 75 

Miedź 1 mg 100 

Cynk 7,5 mg 75 
*Referencyjna Wartość Spożycia  

** RWS nie została określona  

 

Zawartość opakowania: 60 kapsułek. 
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka. 
 

Najlepiej spożyć przed końcem/nr partii- informacje znajdują się na boku opakowania. 

Warunki przechowywania: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. 

 
 
 



Składniki: ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetrum arvense), witamina C (kwas L-askorbinowy), 
ekstrakt z ziela pokrzywy (Urtica dioica), PABA, L-metionina, cynk (tlenek cynku), kwas pantotenowy 
(D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (fosforan-5 
ryboflawiny), witamina B1 (monoazotan tiaminy), miedz (siarczan miedzi), witamina A (octan 
retinylu), biotyna. 
 
Ostrzeżenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla zachowania prawidłowego stanu 
zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. W przypadku 
nadmiernego spożycia może wystąpić zagrożenie zdrowia. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. 
 
Wyprodukowano dla: 
Admira sp. z o.o. 
ul. Gdańska 91/93 

90-613 Łódź 

 

 

 

 


