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DOPPELHERZ aktiv Na włosy+ Biotyna x 30 kaps.
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na włosy + BiotynaZestaw intensywnie odżywiający włosy i poprawiający ich wyglądPreparat zalecany w celu
wzmocnienia i regeneracji włosów oraz poprawy ich kondycji i wyglądu; w szczególności dla włosów: przesuszonych, po zabiegach
fryzjerskich, opalaniu, narażonych na chlorowaną wodę.Zapewnia:- rewitalizację,- wzmocnienie,- kolor i połysk.Specjalnie dobrana
kombinacja substancji i składników odżywczych zapewniających optymalne odżywienie cebulek włosowych oraz poprawiających
koloryt i połysk włosów.Biotyna i cynk są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry i kondycji włosów.L-cysteina i L-metionina
to aminokwasy siarkowe; są one składnikiem budulcowym keratyny – głównego białka tworzącego struktury włosów. „Mostki siarkowe”
nadają włosom odpowiednią strukturę i warunkują ich prawidłowy wygląd.Skrzyp jest źródłem naturalnego krzemu występującego w
znacznych ilościach we włosach.Molibden i witamina B6 uczestniczą w metabolizmie aminokwasów siarkowych, w tym - B6 w
wytwarzaniu cysteiny, a miedź – w pigmentacji skóry i włosów (co sprzyja zapobieganiu ich siwienia). Wit. B5 i B6 wpływają na
prawidłową pracę układu hormonalnego: syntezę hormonów steroidowych (B5) i regulację aktywności hormonów (B6).Kwas foliowy
wraz z cynkiem i witaminą B12 biorą udział w procesach podziału i tworzenia nowych komórek. Kwas foliowy przyczynia się też do
prawidłowej syntezy aminokwasów a cynk - do syntezy białek.Składniki/Substancje aktywne:Dzienna Porcja (= 1 Kapsułka)Składniki
Ilos´c´ (%RWS)metionina 160 mgcysteina 50 mgskrzyp polny (ziele) 50 mgwit. B7 (biotyna) 300 µg (600%)wit. B1 (tiamina) 1,1 mg
(100%)wit. B2 (ryboflawina) 1,4 mg (100%)wit. B5 (kwas pantotenowy) 9 mg (150%)wit. B6 1,4 mg (100%)wit. B9 (kwas foliowy) 200 µg
(100%)wit. B12 2,5 µg (100%)cynk 5 mg (50%)miedź 0,3 mg (30%)molibden 15 µg (30%)Dawkowanie:Stosować 1 kapsułkę dziennie po
posiłku, popijając obficie. Dla uzyskania odpowiedniego efektu należy stosować 2-3 miesiące. Po tym okresie zaleca się 1 kapsułkę, co
drugi dzień.Nie łączyć z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Warunki przechowywania:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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