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Doppelherz Aktiv, Na włos i paznokcie, 30 kapsułek
 

Cena: 20,22 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie
Substancje odżywcze preparatu wzmacniają strukturę włosów i paznokci, poprawiają odżywienie cebulek włosa i kondycję włosów.

Preparat zalecany:

przy osłabionej kondycji paznokci,
w celu regeneracji włosów zniszczonych trwałą ondulacją, opalaniem i przesuszeniem, farbowaniem lub rozjaśnianiem,
dla wzmocnienia cebulek włosów i macierzy paznokci.

Działanie
Specjalny preparat rewitalizujący włosy i paznokcie oraz poprawiający ich wygląd.

Zarodki pszenicy oraz wyciąg z prosa zawierają bogactwo substancji odżywczych
i stymulujących wzrost włosów i paznokci oraz działających rewitalizująco.

Wyciąg z prosa jest naturalnym źródłem aminokwasów siarkowych (cysteiny
i metioniny) wchodzących w skład keratyny, podstawowego białka budującego włosy i paznokcie. Aminokwasy siarkowe odpowiadają
za wytwarzanie „mostków siarkowych”, łączących sąsiednie cząsteczki keratyny, co w efekcie nadaje włosom
i paznokciom odpowiedni wygląd i wytrzymałość. Metionina jest aminokwasem, który musi być stale dostarczany z pożywieniem i nie
jest magazynowany przez organizm.

Biotyna i cynk są niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu włosów i skóry. Witamina B5 pełni rolę w metabolizmie hormonów
płciowych (steroidowych).
Wit. B6 umożliwia wytwarzanie cysteiny.
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Niekorzystnie na stan włosów i paznokci wpływają: nieprawidłowa dieta, długotrwały stres i zmiany hormonalne związane z wiekiem.

Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)
Składniki - Ilość (%RWS)
olej z zarodków pszenicy - 500 mg
proso (wyciąg) - 150 mg
Kwas pantotenowy (wit. B5) - 6 mg (100%)
Witamina B6 - 1 mg (71%)
wit. B7 (biotyna) - 150 µg (300%)
cynk - 5 mg (50%)

Sposób użycia:
1 kapsułka dziennie z posiłkiem lub po posiłku; dobrze popić. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie preparatu przez
co najmniej 3 miesiące.
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