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Vitapil, biotyna + bambus, mocne lśniące włosy, 60 tabletek
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NUTROPHARMA

Opis produktu
 

VITAPIL BIOTYNA + BAMBUS - 60 TABLETEK

MOCNE LŚNIĄCE WŁOSY

Vitapil - suplement diety zawierający składniki wspomagające zachować zdrowe włosy i skórę głowy. Preparat przeznaczony dla osób
dorosłych.

Właściwości składników:

Bambus jest najbogatszym źródłem krzemu.

Biotyna wspiera utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Kwas pantotenowy wpływa na metabolizm energetyczny w obrębie mieszków włosowych.

Niacyna wspiera prawidłowe funkcjonowanie skóry głowy.

Żelazo bierze udział w podziale komórek przez co oddziałuje na mieszki włosowe.

Cynk wpiera zdrowy wygląd i wzrost włosów.

Jod wspiera utrzymanie zdrowej skóry głowy.
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Miedź wspomaga prawidłową pigmentację włosów.

Kwas foliowy i witamina B12 biorą udział w podziałach komórkowych. Dzięki tym właściwościom oddziałują na mieszki
włosowe, których komórki ze względu na wzrost włosa ulegają ciągłym podziałom.

Mangan przyczynia się do ochrony komórek organizmu.

Zalecane dzienne spożycie

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Składniki:

Nośnik: maltodekstryna, dwuwinian choliny, D-pantotenian wapnia, proteiny sojowe, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, inozytol, fumaran żelaza (II), amid kwasu nikotynowego, otoczka: [substancja powlekająca: alkohol poliwinylowy,
barwnik: dwutlenek tytanu, nośnik: glikol polietylenowy 6000, substancja przeciwzbrylająca: talk, barwnik: tartrazyna, barwnik: indygo,
barwnik: żółcień pomarańczowa S], kwas p-aminobenzoesowy (PABA), sproszkowane pędy bambusa,tlenek cynku (I), siarczan manganu,
substancja przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu, siarczan miedzi(II)), drożdże piwne, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, jodek potasu, cyjanokobalamina.

Składniki: 1 tabletka zawiera % RWS*:

Dwuwinian choliny - 125 mg, ---

Kwas pantotenowy - 100 mg, 1666,7%

Proteiny sojowe - 100 mg, ---

Inozytol - 50 mg, ---

Niacyna - 35 mg, 218,8%

PABA - 30 mg, ---

Sproszkowane pędy bambusa - 20 mg, ---, w tym: krzem - 7 mg, ---

Żelazo - 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.

Produkt zawiera soję i gluten. Produkt odpowiedni dla wegetarian.
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Uwagi:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

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

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

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

Producent: NUTROPHARMA
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