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Hairvity kaps. 60 kaps.
 

Cena: 71,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent GARDENPHARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Hairvity to kompleksowy produkt stworzony w celu wsparcia zdrowego wyglądu włosów i skóry. Jego skład został opracowany w taki
sposób, aby dostarczać odpowiednie składniki odżywcze, które wpływają na kondycję tych obszarów.

W składzie preparatu znajduje się kompleks witamin z grupy B, takich jak ryboflawina, biotyna i niacyna. Te witaminy mają korzystny
wpływ na skórę, pomagając jej zachować zdrowy wygląd. Dodatkowo, obecna w produkcie witamina A również wspomaga utrzymanie
zdrowej skóry.

Witamina C odgrywa istotną rolę w produkcji kolagenu, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania skóry. Ponadto, witamina
C działa jako przeciwutleniacz, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym, co jest ważne dla utrzymania zdrowej skóry.

Hairvity jest zaprojektowany tak, aby kompleksowo wspierać zdrowie i wygląd włosów oraz skóry, dostarczając im niezbędne składniki
odżywcze.

Składniki
Metylosulfonylometan, żelatyna wołowa, kolagen, L-cysteina, glukonian żelaza (II), substancja wypełniająca: maltodekstryna, kwas L-
askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, susbtancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna, ekstrakt ze skrzypu polnego DER 8:10:1 zawartość kwasu krzemowego 19%, L-walina, L-leucyna, dwutlenek krzemu-
susbtancja przeciwzbrylająca, L-lizyna, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, L-metionina, octan retinylu, cyjanokobalamina,
barwnik: dwutlenek tytanu, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, kwas
pteroilomonoglutaminowy, barwnik: czerń brylantowa, D-biotyna, barwnik: błękit patentowy, barwnik: azorubina.

2 kapsułki zawierają:
kolagen + Amino Complex: kolagen 166,66 mg, L-cysteina 120 mg, L-leucyna 40 mg, L-walina 40 mg, L-lizyna 20 mg, L-metionina 6,66
mg, MSM (metylosulfonylometan) 300 mg, witamina C (kwas L-askorbinowy) 80 mg (100%)*, ekstrakt ze skrzypu polnego 40 mg,
niacyna (amid kwasu nikotynowego) 16 mg (100%)*, żelazo (glukonian żelaza (II) 14 mg (100%)*, kwas pantotenowy (D-pantotenian
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wapnia) 6 mg (100%)*, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 1,4 mg (100%)*, witamina B2 (ryboflawina) 1,4 mg (100%)*, witamina
B1 (chlorowodorek tiaminy) 1,1 mg (100%)*, witamina A (octan retinylu ) 800 µg (100%)*, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy)
200 µg (100%)*, biotyna (D-biotyna) 50 µg (100%)*, witamina D3 (cholekalcyferol) 5 µg, witamina B12 2,5 µg (100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki aktywne produktu.

Zalecane dzienne spożycie
2 kapsułki dziennie po posiłku.

Ważne wskazówki
Należy przestrzegać zalecanej dziennej porcji suplementu diety Hairvity.
Ważne jest utrzymywanie zdrowego trybu życia oraz odpowiedniego, zróżnicowanego odżywiania.
Osoby, które są nadwrażliwe na którekolwiek ze składników preparatu, nie powinny go stosować.
Suplement diety nie może zastępować zróżnicowanej diety i różnorodnego żywienia.
Aby zachować jakość produktu, należy przechowywać go w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej.
Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Należy pamiętać, że azorubina zawarta w produkcie może negatywnie wpływać na aktywność i skupienie uwagi dzieci.
Suplement nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci do 12 roku życia.
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