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Vitapil z biotyną, tabletki powlekane, 60 tabletek
 

Cena: 35,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać Tabletki

Producent HOLBEX SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Vitapil - suplement diety zawierający składniki wspomagające zachować zdrowe włosy i skórę głowy. Preparat przeznaczony dla osób
dorosłych.

Składniki
D- pantotenian wapnia, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin;
chlorowodorek L-lizyny, glukonian II cynku, L-cysteina, L-metionina, fumaran żelaza (II), sproszkowane pędy bambusa, substancja
przeciwzbrylająca: celuloza; resweratrol (z Polygonum cuspidatum), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; kwas nikotynowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; siarczan miedzi (II), cyjanokobalamina, siarczan II
manganu, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, jodek potasu.

Składniki aktywne (1 kapsułka zawiera):
Niacyna 9 mg (56,3%)*
Kwas foliowy 400 µg (200%)*
Witamina B12 6 µg (240%)*
Biotyna 300 µg (600%)*
Kwas pantotenowy 100 mg (1666,7%)*
Żelazo 10 mg (71,4%)*
Cynk 10 mg (100%)*
Miedź 2 mg (200%)*
Mangan 1,8 mg (90%)*
Jod 150 µg (100%)*
Resweratrol 10 mg
Sproszkowane pędy bambusa (75% krzemionki) 20 mg
w tym krzem 7 mg
L-lizyna 70 mg
L-cysteina 70 mg
L-metionina 60 mg

* procent referencyjnych wartości spożycia
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Masa netto
37,5 g

Właściwości składników
•Miedź, cynk, mangan pomagają chronić komórki włosów, skóry i paznokci przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym. Ponadto
miedź pozytywnie wpływa na utrzymanie pigmentacji włosów.
•Resweratol wykazuje się właściwościami antyoksydacyjnymi.
•Cynk wspomaga syntezę białek włosów i paznokci oraz, wspólnie z witaminą B12 i folianami bierze udział w procesie podziału cebulki
włosa i podziału komórek skóry i paznokci.
•Kompleks AMIN Q3 (L-cysteina, L-metionina i L-lizyna) pozytywnie wpływają na kształt i objętość włosów, a także na twardość
paznokci.
•Żelazo pomaga zmniejszyć kruchość paznokci, natomiast biotyna sprzyja zwiększeniu ich grubości i twardości.
•Bambus jest źródłem krzemionki i wywołuje pozytywny efekt na skórę oraz paznokcie.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie, w trakcie posiłku.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

•Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
•Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
•Przechowywać w suchym miejscu.
•Chronić od światła i wilgoci.
•Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C.
•Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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