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Doppelherz aktiv na włosy i skórę regeneracja 30 kapsułek
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 30 sztuk

Postać kapsułki

Producent QUISSER

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Biotyna pełni ważną funkcję dla zdrowia skóry i włosów: wspomaga metabolizm kwasów tłuszczowych i regenerację mieszków.

Krzem to składnik mineralny występujący naturalnie we włosach i skórze, który wpływa na zachowanie ich odpowiedniego i wyglądu.

L-karnityna uczestniczy w transporcie kwasów tłuszczowych w mitochondriach.

Kolagen odpowiada w skórze za jej strukturę i jędrność.

Bromelaina to naturalny enzym rozbijający cząsteczki białka, pochodzący z owoców ananasa.

Witamina C wspomaga wytwarzanie kolagenu w skórze, a miedź odpowiada za zachowanie barwy włosów i pigmentacji skóry.

CLA - sprzężony kwas linolenowy - należy do niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

Wskazania

Preparat jest szczególnie zalecany w przypadku tendencji do wypadania włosów lub skłonności do cellulitu.

Działanie

Wspomaga funkcje mieszków włosowych i kondycję włosów,

poprawia wygląd i jędrność skóry.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie preparatu przez co najmniej 3
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 miesiące.

Skład

Skład: substancja wypełniająca: fosforany wapnia (difosforan wapnia), krzemionka (Si), kwas L-askorbinowy (wit. C), sole wapniowe
sprzężonego kwasu linolowego (CLA), żelatyna, winian L-karnityny, bromelaina (z owoców ananasa), hydrolizat kolagenu typu II, subst.
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), glukonian miedzi (Cu), barwnik: dwutlenek
tytanu, D-biotyna (wit. B7)

Dzienna porcja - 1 kapsułka

Składniki: Ilość (*%RWS)
Krzem: 40 mg
CLA: 100 mg
L-karnityna: 75 mg
Kolagen typ II zhydrolizowany: 30 mg
Bromelaina: 25 mg
Witamina C: 100 mg (125%)
Witamina E: 3 mg (25%)
Miedź: 0,5 mg (50%)
Biotyna (wit. B7): 100 µg (200%)

*%RWS- Referencyjne Wartości Spożycia

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Sposób przechowywania: poniżej 25°C
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