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VITAPIL MAMA + PROFESJONALNY LOTION ZESTAW
 

Cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

VITAPIL ZESTAW TABLETKI VITAPIL MAMA +

PROFESJONALNY LOTION
IDEALNY NA PREZENT!

VITAPIL MAMA -60tabl.
Suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz- nie tylko na łodygę włosa, ale przede wszystkim na cebulkę i gruczoły łojowe.
Składniki te sprawiają, że włosy stają się mocne, elastyczne i bardziej lśniące.

Odpowiednio dobrane substancje aktywne m.in. biotyna, selen i cynk pomagają zachować zdrowe włosy.

Miedź pozytywnie wpływa na utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów. Cynk sprzyja właściwej syntezie białek włosa.
Witamina B12, foliany oraz cynk - biorą udział w procesie podziału komórek, w tym cebulki włosa.

Witamina A, cynk, jod oraz niacyna pomagają zachować zdrową skórę głowy. Miedź i cynk wspomagają ochronę komórek przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników i stresem oksydacyjnym, który powstaje podczas m.in. ekspozycji na słońce, mróz,
farbowanie lub suszenie włosów.

Preparat został wzbogacony w kompleks AminQ2- aminokwasy zawierające siarkę tj. L-metionina i L-cysteina. L-cysteina
występuje w keratynie i jest głównym białkowym składnikiem włosów. Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie tego
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aminokwasu. Krzem jest składnikiem strukturalnym włosów.

Suplement może być stosowany wspomagająco jako uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne u kobiet w okresie laktacji,
szczególnie w celu zachowania prawidłowej kondycji włosów.

ZASTOSOWANIE: uzupełnienie diety w substancje odżywcze i naturalną krzemionkę z bambusa.

ZALECANE SPOŻYCIE: 1 tabletka dziennie w trakcie posiłku.

SKLADNIKI: maltodekstryna, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, L-cysteina, L-metionina, kwas L-askorbinowy,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, fumaran żelaza (II), cytrynian cynku, barwniki: proszek z buraka, dwutlenek
tytanu, sproszkowane pędy bambusa (75% krzemionki) w tym krzem, substancje przeciwzbrylające: dutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe,
amid kwasu nikotynowego, beta-karoten, substancja przeciwzbrylajaca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, glukonian miedzi (II), D-
pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiamimy, ryboflawina, kwas petroilomonglutaminowy, jodek potasu,
selenian (IV) sodu, D-biotyna, cyjanokobalamina.

1 TABLETKA ZAWIERA: L-cysteina 70mg, L-metionina 70mg, witamina C (kwas L-askorbinowy) 40mg (50%)*, sproszkowane pędy
bambusa 20mg w tym krzem 7mg, żelazo (fumaran żelaza (II)) 14mg (100%)*, cynk (cytrynian cynku) 10mg (100%)*, niacyna (amid
kwasu nikotynowego) 8mg (50%)*, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 3mg (50%)*, witamina B2 (ryboflawina) 0,7mg (50%)*,
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 0,7mg (50%)*, witamina B1 (monoazotan tiaminy) 0,6mg (55%)*, miedź (glukonian miedzi (II))
0,5mg (50%)*, witamina A (beta-karoten) 200µg ekwiwalentu retinolu (25%)*, kwas foliowy (kwas petroilomonoglutaminowy) 200µg
(100%)*, jodek (jodek potasu) 75µg (50%)*, selen (selenian (IV) sodu) 30µg (55%)*, biotyna (D-biotyna) 25µg (50%)*, witamina B12
(cyjanokobalamina) 1,4µg (56%)*.

*RWS- Referencyjne Wartości Spożycia.

PRZECIWWSKAZANIA: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

WAŻNE INFORMACJE:

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, w suchym miejscu.

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

VITAPIL PROFESJONALNY LOTION

-125ml
VITAPIL Profesjonalny lotion to kosmetyk, który działa regenerująco i nawilżająco na włosy. Sprawia, że cebulki są mocniejsze i bardziej
odżywione, dzięki czemu włosy rosną zdrowe i gęste.

Działanie:

VITAPIL Profesjonalny lotion to kosmetyk stworzony specjalnie z myślą o pielęgnacji włosów. W jego skład wchodzi KOMPLEKS 2-HGS -
Hair Growth Stimulation (Arginina, Witamina B3), który ułatwia przekazywanie składników odżywczych zawartych w lotionie (panthenol,
cysteina, keratyna, krzem z bambusa) do cebulki włosa. Pozytywnie oddziałuje ukrwienie skóry głowy, co sprzyja wzrostowi zdrowych i
mocnych włosów.

Arginina stanowi prekursor tlenku azotu, który oddziałuje na stopień rozszerzenia naczyń krwionośnych i usprawnia
mikrokrążenie. Skutecznie odżywia cebulki.
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PANTHENOL poprawia stan bariery lipidowej. Ogranicza utratę cząsteczek wody, przyczyniając się do właściwego nawilżenia
skóry głowy.

Proteiny jedwabiu pokrywają włosy delikatną powłoką, która zwiększa ich nabłyszczenie.

BIOTIN COMPLEX stanowi wyjątkową kompozycję biotyny i składników wspomagających jej wnikanie w głąb naskórka. Chroni
przed nadmiernym wypadaniem i przetłuszczaniem się włosów.

KERATYNA działa regenerująco i odżywia uszkodzone włókna włosowe. Po zastosowaniu produktu VITAPIL Profesjonalny lotion
fryzura włosy stają się gęste i zdrowo wyglądają.

Przeciwwskazania:

- nadwrażliwość na skład produktu

Wskazania:

Stosować w celu poprawienia wyglądu i stanu włosów

Sposób użycia:

Stosować miejscowo po oczyszczeniu i osuszeniu włosów ręcznikiem. Aplikować lotion bezpośrednio na skórę głowy (co 2-3 cm). Nie
spłukiwać. Czynność powtarzać codziennie albo przynajmniej 3 razy w tygodniu.

Producent: NUTROPHARMA ,Jedności 10a, Lesznowola
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