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Doppelherz Aktiv Na włosy i paznokcie + CYNK 30 kapsułek
 

Cena: 16,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz Aktiv Na włosy i paznokcie, 30 kapsułek

Preparat zawiera związki siarkowe, fitoestrogeny i fitosterole, kwasy tłuszczowe i witaminy rewitalizujące włosy i paznokcie oraz
poprawiające wygląd skóry. Zarodki pszenicy oraz wyciąg z prosa zawierają bogactwo substancji odżywczych i stymulujących wzrost
włosów i paznokci, oraz utrzymujących je w dobrym stanie. Wyciąg z prosa jest źródłem aminokwasów siarkowych (cysteiny i
metioniny) wchodzących w skład keratyny, podstawowego białka budującego włosy i paznokcie. Aminokwasy siarkowe odpowiadają za
wytwarzanie „mostków siarkowych”, które nadają włosom i paznokciom odpowiedni wygląd i wytrzymałość. Biotyna i cynk wspomagają
utrzymanie prawidłowego stanu włosów i skóry. Witamina B6 pomaga w cysteiny, wchodzącej w skład keratyny włosów i paznokci.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie z posiłkiem lub po posiłku, popijając obficie. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się
stosowanie preparatu przez co najmniej 3 miesiące.

Składniki: olej z zarodków pszenicy, żelatyna, wyciąg proteinowy z prosa, olej sojowy, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol i sorbitol,
substancja przeciwzbrylająca: wosk pszczeli żółty, siarczan cynku (źródło cynku), emulgator: lecytyna sojowa, D-pantotenian wapnia
(witamina B5), barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), D-biotyna (witamina B7).

1 kapsułka zawiera: olej z zarodków pszenicy 500mg, wyciąg proteinowy z prosa 150mg, kwas pantotenowy (witamina B5) 6mg
(100%*), witamina B6 1mg (71%*), biotyna 150mcg (300%)*, cynk 5mg (50%*).

* RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Przechowywać w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.
Zawiera gluten.
Nie zawiera laktozy.

Wytwórca:
Queisser Pharma,
Schleswiger Str. 74,
24941 Flensbug,
Niemcy.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.e-panaceum.eu
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

