POKYNY

IVYBEARS jsou vlasoví vitamínoví gumídci. IVYBEARS se snadno užívají a jsou
vědecky připraveni dle receptury za účelem zkvalitnění všech typu ženských
vlasů. Přestaňte polykat velké, páchnoucí a nechutné tablety. Začnete si užívat
Vegan
každodenní péči se sladkými, lahodnými a bobulemi ochucenými IVYBEARS.
Připravili jsme výživnou recepturu založenou na biotinu, kyselině listové
a vitamínu C, která je určena k poskytování důležitých živin pro zdravý růst
vlasů!* Tato receptura podporuje sílu a lesk vašich vlasů i nehtů.*
Netestovaný
na zvířatech

Produkt společnosti IvyBeauty GmbH, vyrobeno v Německu
Stommeler Str. 72 • 50739 Kolín • Německo

WWW.IVYBEARS.CZ
INFO@IVYBEARS.CZ
Výhradní distributor pro ČR a SR – BellaSalute s.r.o.
S. K.Neumanna 1257, 500 02 Hradec Králové
IČ:03202798, DIČ:CZ03202798
Upozornění: Jste-li těhotná, kojící a užíváte nějaký lék nebo máte nějaké
zdravotní potíže, nebo plánujete chirurgický zákrok, poraďte se před užitím se
svým lékařem! Jestliže se vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek přerušte užívání
a poraďte se se svým lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, pokud
je uzávěr porušen. Medvídky chraňte před sluncem, mrazem a vlhkem. Skladujte
v chladu a suchu 5–25 °C. Po otevření spotřebujte do 2 měsíců.
Spotřebujte do: viz na obalu
* Tento potravinový do něk neslouží jako lék a není určen k diagnostice,
léčbě nebo prevenci jakékoli choroby. Nepřekračujte doporučenou denní
dávku. Není určeno jako náhrada pestré stravy.
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gumídků

BIOTIN . KYSELINA LISTOVÁ . B12
Doplněk stravy

† Procento z Referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/2000 kcal).
** Procento denní hodnoty (RHP – Referenční hodnota příjmu) není stanoveno.

N A B I J T E SI S V É Z D R A V Í

Dávkování: Jako doplněk stravy užívají dospělí dva (2) vitamínové
gumídky denně –jeden ráno a jeden večer. Před spolknutím je
důkladně rozžvýkejte. Přípravek je možné užívat dlouhodobě.
Obsah balení: 60 gumídků (30 denních dávek). Hmotnost obsahu: 150 g.
VÝŽIVOVÉ HODNOTY
VÝROBKU

V denní dávce
% denní
(2 gumídci) (2×2,5 g = 5 g) hodnoty RHP †

Vitamin A (retinyl-acetát)
630 µg
79 %
Vitamin C (L-kyselina askorbová)
20 mg
25 %
Vitamin D (ergokalciferol)
10 µg 200 %
Vitamín E (D-α-tokoferyl-acetát)
11 mg
92 %
Vitamín B6 (pyridoxin-hydrochlorid)
2 mg 143 %
Kyselina listová (kyselina listová)
260 µg 130 %
Vitamin B12 (kyanokobalamin)
6 µg 240 %
Biotin (D-biotin)
5000 µg 10 000 %
Vitamín B5 (kyselina pantotenová)
5,2 mg
87 %
Jód (jodid draselný)
42 µg
28 %
Zinek (citrát zinečnatý)
2,7 mg
27 %
Cholin (cholinbitartrát)
40 µg
**
Inositol (inositol)
40 µg
**
Výživové údaje
v denní dávce 2 gumídci ve 100 g výrobku
64,8/15,3
Energetická hodnota kJ/kcal
1295/305
Tuk/z toho nasycených mastných kyselin 0,01 g/0,01 g 0,15 g/0,15 g
3,7 g/2,8 g 74,4 g/55,2 g
Sacharidy/z toho cukry
0g
Bílkoviny
0g
0,09 g
Vláknina
1,8 g
<0,01 g
Sůl
< 0,2 g
Složení: glukózový sirup, cukr, dextróza, želírovací látka pektin, fosforečnan vápenatý, kyselina citronová,
kyselina L-askorbová, přírodní aroma, DL-α-tokoferyl acetát, rostlinný olej (kokosový, řepkový), D-pantothenan
vápenatý, D-biotin, potravinářské barvivo (koncentrát sladkých brambor a mrkve), citronan zinečnatý,
pyridoxin-hydrochlorid, lešticí látka karnaubský vosk, retinyl-acetát, kyselina pteroylmonoglutamová,
jodid draselný, cholin ditartrát, inositol, červeň allura, ergokalciferol, kyanokobalamin.

