
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Vitapil 60 tabl powlekanych włosy skóra paznokcie
 

cena: 48,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Włosy

Opis produktu
 

Składniki obecne w tabletkach Vitapil:

Pomagają zachować zdrowe włosy i skórę głowy (biotyna, cynk, jod i niacyna),

Wpływają na utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów (miedź),

Sprzyjają właściwej syntezie białek włosa (cynk),

Biorą udział w procesie podziału komórek, w tym cebulki włosa (cynk, witamina B12, foliany),

Pomagają chronić komórki przed szkodliwymi wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym, który powstaje podczas m.in. ekspozycji na
słońce, mróz, farbowanie czy suszenie włosów (miedź, cynk, mangan),

Powodują, że włosy stają się mocne, lśniące i odporne na czynniki mechaniczne np. czesanie czy upinanie (krzem z bambusa).

Wskazania

Składniki zawarte w preparacie Vitapil zalecane są w czterech problemach związanych z kondycją włosów:

przy nadmiernym wypadaniu włosów,

przy osłabieniu struktury włosów,

przy zwiększonej łamliwości włosów,

przy zaburzonej gospodarce hydrolipidowej.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie. Najlepiej przyjmować w trakcie posiłku.

Skład

Składniki

1 tabletka

% RWS*

Dwuwinian choliny - 125 mg

Kwas pantotenowy - 100 mg - 1666,7%

Proteiny sojowe - 100 mg

Inozytol - 50 mg

Niacyna - 35 mg - 218,8%

PABA (kwas paraaminobenzoesowy) - 30 mg

Sproszkowane pędy bambusa - 20 mg

w tym:

krzem - 7 mg

Żelazo (fumaran żelaza(II)) - 15 mg - 107,1%

Cynk - 15 mg - 150%

Mangan - 5 mg - 250%

Drożdże piwne - 5 mg

Miedź - 2 mg - 200%

Kwas foliowy - 400 µg - 200%

Biotyna - 300 µg - 600%

Jod - 150 µg - 100%

Witamina B12 - 6 µg - 240%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Zawiera soję.
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Zawartość:

Opakowanie zawiera: 60 tabletek powlekanych

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PURITAN'S PRIDE
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