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Doppelherz aktiv Na włosy + Biotyna 30
 

Cena: 21,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu
 

Opis
Biotyna oraz cynk mają pozytywny wpływ na utrzymanie zdrowej skóry i kondycji włosów. Aminokwasy siarkowe, takie jak L-cysteina i L-
metionina, odgrywają ważną rolę w produkcji keratyny, która jest głównym składnikiem budulcowym włosów. "Mostki siarkowe"
tworzone przez te aminokwasy nadają włosom odpowiednią strukturę i wytrzymałość. Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie
cysteiny, a miedź wpływa na pigmentację skóry i włosów. Witaminy B5 i B6 odgrywają rolę w regulacji pracy układu hormonalnego, w
tym syntezie hormonów steroidowych (B5) oraz regulacji aktywności hormonalnej (B6). Kwas foliowy, wraz z cynkiem i witaminą B12,
uczestniczy w procesie podziału nowych komórek. Skrzyp jest naturalnym źródłem krzemionki, która występuje w dużej ilości we
włosach.

Składniki
Substancja wypełniająca: wodorofosforan wapnia, L-metionina, żelatyna, L-cysteina, ziele skrzypu Equisetum arvense rozdrobnione, D-
pantotenian wapnia (B5), węglan cynku (Zn), substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i dwutlenek krzemu, cyjanokobalamina
(B12), barwnik: dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny (B6), ryboflawina (B2), monoazotan tiaminy (B1), węglan miedzi (Cu II), D-
biotyna (B7), kwas foliowy (B9), molibdenian sodu (Mo VI).

1 kapsułka zawiera: metionina 160mg, cysteina 50mg, ziele skrzypu 50mg, biotyna 300mcg (600%)*, witamina B1 1,1mg (100%)*,
witamina B2 1,4mg (100%)*, kwas pantotenowy (witamina B5) 9mg (150%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, kwas foliowy (witamina B9)
200mcg (100%)*, witamina B12 2,5mcg (100%)*, cynk 5mg (50%)*, miedź(II) 300mcg (30%)*, molibden (VI) 15mcg (30%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Sposób użycia
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.
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Ważne wskazówki
Należy przestrzegać zalecanej dziennej porcji suplementu diety i nie przekraczać jej.
Aby zachować zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu, istotne jest utrzymanie zrównoważonego sposobu żywienia oraz
prowadzenie zdrowego trybu życia.
Suplement diety nie może zastąpić zróżnicowanej diety, dlatego ważne jest spożywanie różnorodnych i wartościowych pokarmów.
Aby zapewnić bezpieczeństwo, suplementy diety powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
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