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Biotyna / Biotin

NEW

SKŁADNIKI: glicerol, woda, olej lniany, olej z ogórecznika, olej z kiełków pszenicy, emulagtor (lecytyna sojowa), olej z palmy sabałowej, aromat naturalny, fitosterole,
ekstrakt z żyta, przeciwutleniacze (mieszanina tokoferoli),
olej słonecznikowy, D-biotyna.
EN INGREDIENTS: Glycerol, Water, Linseed Oil, Borage Oil,
Wheat Germ Oil, Emulsifier (Soya lecithin), Saw Palmetto Oil, Natural Flavour, Phytosterols, Rye Extract, Antioxidants (Tocopherol-rich extract), Sunflower Oil, D-Biotin.
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zawiera 30 porcji po 4,17 ml
equals 30 portions each with 4,17 ml
Wysoka jakość produktu zgodna z międzynarodowymi
standardami GMP.
Excellent product quality according to international
GMP standards.
Sposób przechowywania: przechowywać w suchym i chłodnym
miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce. Najlepiej spożyć
przed końcem i numer partii produkcyjnej.: patrz na białe pole na
etykiecie i na butelkę.
Store cool and dry. After opening, keep in the refrigerator. Best
before end and Lot No.: see white area and bottle.
Wyprodukowano dla:
PM-International AG
An der Hofweide 17, 67346 Speyer, Germany
Przedstawiciel:
P.M. International Sp. z o.o.
ul. Bukszpanowa 70, 40-750 Katowice
www.fitline.com

RWS (Referencyjne Wartości Spożycia / percent of the daily reference
intake value (Adults))

1 butelka po / bottle à 125 ml =
125 ml

1

INSTRUKCJA UŻYCIA: napełnić miarkę do znaku
(4,17 ml) i rozpuścić jej zawartość w zimnym napoju.
ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE: 1 porcja (1 miarka)
dziennie.
EN PREPARATION: Fill the measuring cup up to the mark
(4,17 ml) and dissolve the content in a cold drink.
DAILY RECOMMENDATION: Take 1 portion per day.
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Not recommended for pregnant or breast-feeding women.

w/per W zalecanej dziennej porcji
100 ml
per 1 portion per day
(= 4,17 ml)
420 µg
17,5 µg 35

Food supplement with Biotin.
Flavour: Orange.

Zawartość
Average Value

Nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

% RWS1

Zaprojektowano i wyprodukowano wyłącznie dla
PM-International AG Group.
Exclusively developed and manufactured for
PM-International Group.
OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą
być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej
diety. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Bardzo ważny jest zróżnicowany sposób żywienia
i zdrowy tryb życia.
CAUTION: Do not exceed the stated recommended daily
dose. Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle.
Keep out of reach of young children.
* B iotyna pomaga zachować zdrowe włosy.
Biotin contributes to the maintenance of normal hair.
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Suplement diety. Zawiera biotynę
Aromat: pomarańczowy.

Włosy*
Hair*

