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VITAPIL MAMA x 60 tbl.
 

Cena: 63,99 PLN

Opis słownikowy

Producent HOLBEX

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

VITAPIL mamaSuplement diety VITAPIL® mama został opracowany przez ekspertów z myślą o kobietach po porodzie, w okresie
laktacji. Zalecany jest w celu uzupełnienia diety w substancje odżywcze i naturalną krzemionkę z bambusa. Składniki preparatu działają
od wewnątrz – nie tylko na łodygę włosa, ale przede wszystkim na cebulkę i gruczoły łojowe. 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. VITAPIL® mama 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 aminokwasu. Krzem jest składnikiem
strukturalnym włosów. Prawidłowa struktura włosów powoduje, że stają się one mocne i odporne na czynniki mechaniczne.VITAPIL®
mama może być stosowany wspomagająco jako uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne u kobiet w okresie laktacji,
szczególnie w celu zachowania prawidłowej kondycji włosów. Składniki/Substancje aktywne:Substancje charakteryzujące produkt (1
tabletka): L-cysteina 70 mg, L-metionina 70 mg, Witamina C (kwas L-askorbinowy) 40 mg (50%)*,  Sproszkowane pędy bambusa (75%
krzemionki) 20 mg w tym Krzem 7 mg, Żelazo (fumaran żelaza (II)) 14 mg (100%)*, Cynk (cytrynian cynku) 10 mg (100%)*, Niacyna
(amid kwasu nikotynowego) 8 mg** (50%)*, Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 3 mg (50%)*, Witamina B2, (ryboflawina) 0,7 mg
(50%)*,  Witamina B6, (chlorowodorek pirydoksyny) 0,7 mg (50%)*, Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 0,6 mg (55%)*, Miedź (glukonian
miedzi (II)) 0,5 mg (50%)*,Witamina A (beta-karoten) 200 µg ekwiwalent retinolu (25%)*, Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)
200 µg (100%)*, Jod (jodek potasu) 75 µg (50%)*, Selen (selenian (IV) sodu) 30 µg (55%)*,Biotyna (D-biotyna) 25 µg (50%)*, Witamina
B12 (cyjanokobalamina) 1,4 µg (56%)*.Dawkowanie:1 tabletka dziennie w trakcie posiłku (porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia). Nie
należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla
funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Korzystne działanie
składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych
zgodnie ze sposobem użycia.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. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.
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