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HA-PANTOTEN OPTIMUM + VITAPIL LOTION ZESTAW DLA
WŁOSÓW
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

ZESTAW DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW

Ha-Pantoten Optimum, 60tabl. + Vitapil, profesjonalny lotion przeciw wypadaniu
włosów, 125ml.

Ha-Pantoten Optimum, 60tabl.
Suplement diety wspomagający pielęgnację włosów, skóry i paznokci.

Właściwości składników:

Składniki takie jak biotyna oraz cynk wpływają korzystnie na kondycję włosów i skóry. Cynk jest również jednym ze składników
działających korzystało na kondycję paznokci.

Zalecane dzienne spożycie:

Dorośli: 1 tabletka dziennie, najlepiej po posiłku.

Składniki:
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Substancje wypełniające (fosforan diwapniowy, fosforan triwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa, karboksymetyloceluloza
usieciowana), sproszkowane ziele skrzypu polnego, maltodekstryna, wyciąg z zielonej herbaty, substancje glazurujące
(hydroksymetyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, szelak, wosk carnauba), kwas nikotynowy, stabilizator (glicerol),
tlenek cynko, octan DL-alfa-tokoferolu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, barwniki (dwutlenek tytana, tlenki żelaza i
wodorotlenki żelaza), siarczan manganu, siarczan miedzi (II), monoazotan tiaminy, ryboflawina, octan retinolu, kwas
pteroilomonoglutaminowy, jodek potasu, D-biotyna, molibdenian (VI) sodu, selenian (IV) sodu, cyjanokobalamina.

Składniki 1 tabletka dostarcza % ZDS*:

Witamina A - 250mcg (mcg retinolu), 31 %

Witamina E - 5 mg (mg ekwiwalentu alfa - tokoferolu) - 42 %

Tiamina (Witamina B1) - 1,4 mg - 127 %

Ryboflawina (Witamina B2) - 1,6 mg - 114 %

Niacyna - 18 mg (mg ekwiwalentu niacyny) - 113 %

Witamina B6 - 2 mg - 143 %

Kwas foliowy - 200 mcg - 100 %

Witamina B12 - 1 mcg - 40 %

Biotyna - 150 mcg - 300 %

Kwas pantotenowy - 6 mg - 100 %

Cynk - 7,5 mg - 75 %

Miedź - 500 mcg - 50 %

Mangan - 0,75 mg - 38 %

Selen - 12,5 mcg - 23 %

Molibden - 37,5 mcg - 75 %

Jod - 150 mcg - 100 %

Ziele skrzypu polnego - 250 mg, w tym: krzem - 10 mg

Wyciąg z zielonej herbaty - 50 mg

Masa netto: 61,2 g

Uwagi przy stosowaniu preparatu:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od wilgoci i światła.

Producent: Orkla Care

Vitapil, profesjonalny lotion przeciw wypadaniu włosów, 125ml.

Właściwości:

Kompleks 2-HGS – Hair Growth Stimulation (Arginina, Witamina B3) – umożliwia dostarczenie substancji odżywczych
zawartych w preparacie (panthenol, cysteina, keratyna, krzem z bambusa) do cebulki włosa. Ponadto wpływa na prawidłowe
ukrwienie skóry głowy. Właściwie pobudzone cebulki, przyczyniają się do prawidłowego wzrostu włosa.

Arginina jest prekursorem tlenku azotu, który wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych i poprawia mikrokrążenie. Odżywia
cebulki i stymuluje aktywność komórek leżących u podstaw procesów tworzenia się łodygi włosów.

Witamina B3 wpływa na ukrwienie skóry głowy oraz mikrokrążenie w obrębie cebulki włosa. Ułatwia dotarcie wszystkich
niezbędnych składników budulcowych włosa.

Panthenol przenika w głąb skóry głowy i struktury włosa. Korzystnie wpływa na barierę lipidową. Zmniejsza utratę naturalnej
wilgoci, co sprzyja prawidłowemu nawilżeniu skóry głowy i włosa.

Biotin Complex to specjalistyczny kompleks biotyny i substancji, które ułatwiają przenikanie biotyny w głąb naskórka. Dzięki
temu składnik ten działa efektywnie zapobiegając nadmiernemu wypadaniu i przetłuszczaniu się włosów. Biotin complex został
opracowany, w celu zapewnienia maksymalnej koncentracji tego składnika w miejscu podania.

Keratyna ma zbliżoną budowę do naturalnej keratyny, która występuje w naskórku oraz w korze rogowej włosów. Posiada
unikalną zdolność do dopasowania się w miejscu uszkodzonej struktury włosa, dzięki czemu skutecznie odżywia i regeneruje
włosy.

Proteiny jedwabiu tworzą specyficzny film na strukturze włosów, dzięki czemu nabłyszczają je i nadają im połysk.

Vitapil Lotion zawiera cysteinę oraz ekstrakt z bambusa, który jest składnikiem skutecznych preparatów na włosy.

Bambus to wyjątkowa roślina, która słynie z szybkiego wzrostu i bogactwa składników odżywczych. Cechą charakterystyczną
bambusa są jego silne i elastyczne pędy. Jest najbogatszym w naturze źródłem drogocennego krzemu, zawiera go aż 75%.

WAŻNE: Im silniejsza i lepiej odżywiona cebulka włosa, tym zdrowszy i mocniejszy włos.

Dzięki specjalnie dobranej formule VITAPIL Profesjonalny Lotion zapobiega nadmiernemu wypadaniu włosów oraz stymuluje
porost nowych.

Ten specjalistyczny preparat został opracowany na bazie substancji odżywczych oraz aktywnych składników roślinnych o
udowodnionym, korzystnym wpływie na strukturę włosów i skóry głowy.

Połączenie składników zwartych w kosmetyku, pozwala na codzienne stosowanie preparatu bez ryzyka podrażnień.

Vitapil lotion, ma delitany zapach, dzięki czemu jest przyjemny w użyciu.

Przeznaczenie:

Dedykowany jest osobom, które chcą cieszyć się mocnymi, gęstymi, zdrowymi i przyjemnymi w dotyku włosami.
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Stosowanie:

1. Po umyciu głowy i osuszeniu włosów ręcznikiem, należy nanieść niewielką ilość lotionu bezpośrednio na skórę głowy.

2. Nanosić co 2-3 cm za pomocą atomizera.

3. Wetrzeć opuszkami palców w skórę głowy.

4. Nie spłukiwać. Włosy wysuszyć.

Przed kolejną aplikacją wskazane jest umycie skóry głowy.

Stosować codziennie lub co najmniej 3 razy w tygodniu.

Uwagi:

Preparat może być stosowany przez kobiety w ciąży i matki karmiące.

Hipoalergiczny.

Przebadany dermatologicznie.

Skład według INCI:

Aqua, Alcohol Denat., PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Arginine, Panthenol, Propylene Glycol, Urea, Disodium Phosphate, Biotin, Citric
Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Niacinamide, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Ethyl Ester of Hydrolyzed Silk,
Cysteine, Bambusa Vulgaris Leaf Extract, Parfum, Benzyl Salicylate, Citronellol, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional,
Limonene, Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone.

Producent: NUTROPHARMA
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