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VITAPIL Z BIOTYNĄ + BAMBUS x 60 tabl.
 

Cena: 56,99 PLN

Opis słownikowy

Producent HOLBEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

VITAPIL to profesjonalny preparat, którego skład pomaga zachować zdrowe włosy i skórę głowy*. Został opracowany przez ekspertów
na bazie składników odżywczych i naturalnych substancji roślinnych. Dedykowany jest osobom, które chcą cieszyć się mocnymi,
gęstymi i zdrowymi włosami. VITAPIL działa od wewnątrz – nie tylko na łodygę włosa, ale przede wszystkim na cebulkę i gruczoły
łojowe. Sprawia, że włosy stają się mocne, elastyczne i bardziej lśniące. VITAPIL® zawiera 16 składników aktywnych, w tym dużą ilość
biotyny ( 300 µg), która poprzez poprzez utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego wpływa na procesy zachodzące w
cebulce włosów - ich wzrost i zahamowanie nadmiernego wypadania. Przyczynia się również do utrzymania zdrowego wyglądu włosów.
Nowa formuła preparatu VITAPIL została wzbogacona o bambus, który jest najbogatszym w naturze źródłem krzemu. Zawiera go aż
75%, to ponad 5 razy więcej niż popularny skrzyp. Cechą charakterystyczną tej egzotycznej rośliny są silne, elastyczne i szybko rosnące
pędy. Badania kliniczne dowodzą, że spożycie związków krzemu ma pozytywny wpływ na wytrzymałość, elastyczność oraz grubość
włosów.**Składniki nowego preparatu VITAPIL chronią mieszki włosowe przed szkodliwym wpływem wolnych rodników oraz wpływają
na prawidłową pigmentację włosów.  VITAPIL jest bogatym źródłem witamin, soli mineralnych i innych składników, które:- Pomagają
zachować zdrowe włosy i skórę głowy (biotyna, cynk, jod i niacyna),- Wpływają na utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów (miedź),-
Sprzyjają właściwej syntezie białek włosa (cynk),- Biorą udział w procesie podziału komórek, w tym cebulki włosa (cynk, witamina B12,
foliany),Pomagają chronić komórki przed szkodliwymi wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym, który powstaje podczas m.in.
ekspozycji na słońce, mróz, farbowanie czy suszenie włosów (miedź, cynk, mangan),Powodują, że włosy stają się mocne, lśniące i
odporne na czynniki mechaniczne np. czesanie czy upinanie (krzem z bambusa).Składniki/Substancje aktywne:Składniki aktywne (1
tabletka zawiera): Dwuwinian choliny 125 mg, Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 100 mg (1666,7%)*, Proteiny sojowe 100 mg, 
Inozytol 50 mg, Niacyna (amid kwasu nikotynowego) 35 mg** (218,8%)*, PABA (kwas paraaminobenzoesowy) 30 mg, Sproszkowane
pędy bambusa (75% krzemionki) 20 mg w tym krzem 7 mg, Żelazo (fumaran żelaza(II)) 15 mg (107,1%)*, Cynk (tlenek cynku) 15 mg
(150%)*, Mangan (siarczan manganu) 5 mg (250%)*, Drożdże piwne 5 mg, Miedź (siarczan miedzi(II)) 2 mg (200%)*, Kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy) 400 µg (200%)*, Biotyna (D-biotyna) 300 µg (600%)*, Jod (jodek potasu) 150 µg (100%)*, Witamina B12
(cyjanokobalamina) 6 µg (240%)*.*procent zalecanego dziennego spożycia**ekwiwalent niacyny.Dawkowanie:Tylko 1 tabletka dziennie.
Podczas stosowania preparatu u niektórych osób mogą pojawić się dolegliwości tj. lekkie mdłości, ból żołądka, aby uniknąć ich należy
przyjmować preparat w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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