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Skrzypocare Multi 50 szt Zdrowa skóra (pokrzywa, biotyna,
niacyna). Włosy i paznokcie (skrzyp).
 

cena: 20,87 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 50 tabletek

Postać Tabletki

Producent Synoptis

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Opakowanie

50 szt. tabletek powlekanych / Suplement diety

Dawkowanie

1 tabletka / dzień

Składniki

1 tabletka zawiera:

250 mg wyciągu ze skrzypu polnego
60 mg wyciągu z pokrzywy
57.5 mg hydrolizatu kolagenu
46 mg kwasu p-aminobenzoesowego (PABA)
92 mg witaminy C
13.8 mg witaminy E
18.4 mg niacyny
11.5 mg cynku
11.5 mg kwasu hialuronowego
6.9 mg kwasu pantotenowego
800 μg witaminy A
1.15 mg miedzi
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 5.75 μg witaminy D
1.6 mg ryboflawiny (witaminy B2)
1.6 mg witaminy B6
1.3 mg tiaminy (witaminy B1)
400 μg biotyny
Działanie

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

zachowanie zdrowej skóry (skrzyp, pokrzywa, niacyna, cynk, witamina A, ryboflawina, biotyna)
kondycję paznokci, wzrost i wzmocnienie włosów (skrzyp)
zachowanie zdrowych włosów (biotyna, cynk) i paznokci (cynk)
utrzymanie prawidłowej pigmentacji skóry i włosów (miedź)
ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina C, witamina E, cynk, miedź)
utrzymanie prawidłowej masy ciała (skrzyp)
prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, kości, chrząstki, skóry, dziąseł
i zębów (witamina C)
Dobry wybór
Wyciągi ze skrzypu polnego i pokrzywy (standaryzowane na krzemionkę)
Wysoka zawartość biotyny - 400 µg w jednej tabletce
Dodatek kwasu hialuronowego (działanie nawilżające)
Duże opakowanie (50 tabletek)
Czy wiesz, że…

Zawarte w preparacie wyciągi ze skrzypu polnego oraz pokrzywy wpływają na zachowanie zdrowej skóry. Ponadto suplement zawiera
kompozycję składników, między innymi: hydrolizat kolagenu, witaminę C, biotynę, cynk, kwas p-aminobenzoesowy, kwas hialuronowy
oraz inne witaminy i minerały.

Czytaj więcej

Witamina C (kwas L-askorbinowy) pełni w organizmie między innymi funkcję przeciwutleniacza. Chroni białka, tłuszcze, węglowodany
oraz kwasy nukleinowe przed szkodliwym działaniem wolnych rodników powstających w procesach metabolicznych, jak i na skutek
ekspozycji na czynniki egzogenne (np. promieniowanie, zanieczyszczenia). Witamina C umożliwia również regenerację innych
antyoksydantów w organizmie, np. witaminy E oraz bierze udział w biosyntezie kolagenu.1

Niemalże połowa kwasu hialuronowego znajdującego się w ciele człowieka występuje w skórze, a większość tej substancji jest
odnajdywana w przestrzeni międzykomórkowej. Szacuje się, że w ludzkiej skórze właściwej jest 200-500 µg/ml HA, a w naskórku 100
µg/ml. Substancja ta występuje również

w chrząstce i mazi stawowej oraz ciałku szklistym oka. 2
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