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Vitapil z biotyną i bambusem, 60 tabletek
 

Cena: 56,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent HOLBEX SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Vitapil jest bogatym źródłem składników odżywczych #℣佐⌡⌀戀椀漀琀礀渀愀Ⰰ 挀礀渀欀Ⰰ 樀漀搀 椀 渀椀愀挀礀渀愀⌡⍃倣℣, które pomagają zachować zdrowe włosy i skórę
głowy. Miedź zawarta w preparacie pozytywnie wpływa na utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów. Wyselekcjonowane składniki
sprzyjają właściwej syntezie białek włosa #℣佐⌡⌀挀礀渀欀⌡⍃倣℣ i biorą udział w procesie podziału komórek, w tym cebulki włosa #℣佐⌡⌀挀礀渀欀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀Ⰰ
foliany#℣䍐⌡⌀⸀ 倀漀渀愀搀琀漀 瀀漀洀愀最愀樁Ԁ 挀栀爀漀渀椁܀ 欀漀洀爀欀椀 瀀爀稀攀搀 猀稀欀漀搀氀椀眀礀洀椀 眀漀氀渀礀洀椀 爀漀搀渀椀欀愀洀椀 椀 猀琀爀攀猀攀洀 漀欀猀礀搀愀挀礀樀渀礀洀 ⌡⍏倣℣miedź, cynk, mangan#℣䍐⌡⌀Ⰰ
który powstaje podczas m.in. ekspozycji na słońce, mróz, farbowanie czy suszenie włosów. Dzięki obecności krzemu włosy stają się
mocne, lśniące i odporne na czynniki mechaniczne np. czesanie czy upinanie. Bambus to roślina, która słynie z szybkiego wzrostu i
bogactwa składników odżywczyczych i jest naturalnym źródłem krzemionki. Z tego względu bambus jest uznanym składnikiem
skutecznych preparatów na włosy.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne pomagających w problemach związanych z kondycją włosów.

Zalecane spożycie: 1 tabletka dziennie, w trakcie posiłku.

Składniki: nośnik: maltodekstryna, dwuwinian choliny, D-pantotenian wapnia, proteiny sojowe, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, inozytol, fumaran żelaza #℣佐⌡⌀䤀䤀⌡⍃倣℣, 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-amino-benzoesowy #℣佐⌡⌀倀䄀䈀䄀⌡⍃倣℣, sproszkowane pędy bambusa tlenek cynku #℣佐⌡⌀䤀⌡⍃倣℣, siarczan
manganu, substancja przeciwzbrylajaca: dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylajaca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
siarczan miedzi #℣佐⌡⌀䤀䤀⌡⍃倣℣, drożdże piwne, kwas pteroilomonoglutaminowy, d-biotyna, jodek potasu, cyjanokobalamina. 1 tabletka zawiera:
dwuwinian choliny 125mg, kwas pantotenowy #℣佐⌡⌀䐀ⴀ瀀愀渀琀漀琀攀渀椀愀渀 眀愀瀀渀椀愀⌡⍃倣℣ 100mg #℣佐⌡⌀㘀㘀㘀Ⰰ㜀─⌡⍃倣℣*, proteiny sojowe 100mg, inozytol 50 mg,
niacyna #℣佐⌡⌀愀洀椀搀 欀眀愀猀甀 渀椀欀漀琀礀渀漀眀攀最漀⌡⍃倣℣ 35mg #℣佐⌡⌀㈀㠀Ⰰ㠀─⌡⍃倣℣*, PABA #℣佐⌡⌀欀眀愀猀 瀀愀爀愀愀洀椀渀漀戀攀渀稀漀攀猀漀眀礀⌡⍃倣℣ 30mg sproszkowane pędy bambusa #℣佐⌡⌀㜀㔀─
krzemionki#℣䍐⌡⌀ ㈀　洀最Ⰰ 眀 琀礀洀 欀爀稀攀洀甀 㜀洀最Ⰰ 簀攀氀愀稀漀 ⌡⍏倣℣fumaran żelaza#℣佐⌡⌀䤀䤀⌡⍃倣℣#℣䍐⌡⌀ 㔀洀最 ⌡⍏倣℣107,1%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 挀礀渀欀 ⌡⍏倣℣tlenek cynku#℣䍐⌡⌀ 㔀洀最 ⌡⍏倣℣150%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 洀愀渀最愀渀
#℣佐⌡⌀最氀甀欀漀渀椀愀渀 洀愀渀最愀渀甀⌡⍃倣℣ 5mg #℣佐⌡⌀㈀㔀　─⌡⍃倣℣*, drożdże 5mg, miedź #℣佐⌡⌀最氀甀欀漀渀椀愀渀 洀椀攀搀稀椀⌡⍃倣℣ 2mg #℣佐⌡⌀㈀　　─⌡⍃倣℣*, kwas foliowy #℣佐⌡⌀欀眀愀猀
pteroilomonoglutaminowy#℣䍐⌡⌀ 㐀　　딀最 ⌡⍏倣℣200%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 戀椀漀琀礀渀愀 ⌡⍏倣℣D-biotyna#℣䍐⌡⌀ ㌀　　딀最 ⌡⍏倣℣600%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 樀漀搀 ⌡⍏倣℣jodek potasu#℣䍐⌡⌀ 㔀　딀最 ⌡⍏倣℣100%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 眀椀琀愀洀椀渀愀 䈀㈀
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#℣佐⌡⌀挀礀樀愀渀漀欀漀戀愀氀愀洀椀渀愀⌡⍃倣℣ 6µg #℣佐⌡⌀㈀㐀　─⌡⍃倣℣*. *RWS- Referencyjne Wartości Spożycia. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze
składników preparatu.

Ważne wskazówki: Produkt zawiera soję. Żółcień pomarańczowa S może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u
dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu. Suplement należy przechowywać w sposób
niedostępny dla dzieci. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego tryby życia. Preparat nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

