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Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie kaps
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 30 kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie, kapsułki, 30 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie - suplement diety, zawierający składniki, które wzmacniają strukturę włosów i paznokci,
poprawiają odżywienie cebulek włosa, macierzy paznokci. Produkt dla dorosłych, szczególnie dla osób, które chcą wzmocnić włosy i
paznokcie.

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

Składniki 1 kapsułka % RWS*
Olej z zarodków pszenicy 500 mg ---
Wyciąg z prosa 150 mg ---
Kwas pantotenowy (witamina B5) 6 mg 100%
Witamina B6 1 mg 71%
Biotyna (witamina B7) 150 µg 300%
Cynk 5 mg 50%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Produkt bezglutenowy i nie zawiera laktozy.

Produkt dla diabetyków.

Masa netto
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 34,5 g

Właściwości składników
Składniki produktu Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie wspomagają osłabione włosy (farbowanie, ondulacja, przesuszone).

Wyciąg z prosa to źródło aminokwasów m.in. siarkowych (metionina, cysteina). Aminokwasy te wchodzą w skład włosów i paznokci - ich
podstawowe budulca, czyli keratyny, która nadaje wytrzymałość i właściwy wygląd.

Wyciąg z prosa i zarodki pszenicy zawierają substancje odżywcze, która wspomagają skórę, włosy i paznokcie.

Biotyna (witamina B7) i cynk wspierają funkcjonowanie skóry i stan włosów.

Witamina B5 (kwas pantotenowy) bierze udział w metabolizmie steroidów (hormonów płciowych).

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie z posiłkiem lub po posiłku, popić obficie.

Zaleca się co najmniej 3-miesięczne stosowanie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
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.

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

Chronić od wilgoci i światła.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg

Dystrybutor
Polconsult
Kubickiego 17/9
Warszawa
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