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Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie + Skrzyp 30 kaps.
 

Cena: 26,57 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Preparat bogaty w krzem, związki siarkowe, fitoestrogeny i fitosterole, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i witaminy. Skoncentrowany
wyciąg ze skrzypu jest źródłem naturalnego krzemu – składnika mineralnego, który występuje w znaczących ilościach we włosach i
paznokciach. Krzem wpływa na odpowiednią wytrzymałość i wygląd włosów. Aminokwasy siarkowe (cysteina i metionina) tworzą
„mostki siarczkowe”, odpowiedzialne za strukturę i wytrzymałość włosów i paznokci. PABA jest aminokwasem, który pomaga zachować
odpowiednią kondycję włosów i paznokci. Zarodki pszenicy oraz wyciąg z prosa zawierają niezbędne kwasy tłuszczowe, fitoestrogeny i
fitosterole, które odżywiają cebulki włosów, skórę właściwą i macierz paznokci, czyli miejsc, w których następują podziały komórek i
wzrost włosów i paznokci. Biotyna i cynk wspomagają utrzymanie prawidłowego stanu włosów, a niacyna wspomaga kondycję skóry.
Miedź odpowiada za prawidłową pigmentację włosów i skóry. Witamina B5 i cynk odgrywają rolę w metabolizmie hormonów płciowych,
które mają wpływ na cebulki włosowe. Witamina C umożliwia wytwarzanie kolagenu w skórze, a witamina B6 - cysteiny, głównego
składnika keratyny włosów i paznokci. Preparat zalecany dla osób, które chcą szczególnie zadbać o swoje włosy i paznokcie: przy
łamliwości paznokci i rozdwajaniu się włosów, w celu regeneracji włosów zniszczonych trwałą ondulacją, przesuszeniem lub
rozjaśnianiem oraz przy nadmiernym wypadaniu, lub siwieniu włosów.  Zalecane spożycie Zażywać 1 kapsułkę dziennie po posiłku,
popijając obficie. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie preparatu przez co najmniej 3 miesiące. Składniki Olej z
zarodków pszenicy, żelatyna, wyciąg proteinowy z prosa (2:1), olej sojowy, wyciąg z ziela skrzypu (10:1), kwas L-askorbinowy (witamina
C), emulgator: wosk pszczeli żółty, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja zagęszczająca: sorbitol, kwas
paraaminobenzoesowy (PABA), emulgator: lecytyna sojowa, tlenek cynku (Zn), amid kwasu nikotynowego (witamina B3), D-pantotenian
wapnia (prowitamina B5), cysteina, barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, metionina, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), siarczan
miedzi (Cu II), D-biotyna. 1 kapsułka zawiera: wyciąg ze skrzypu 100mg, olej z zarodków pszenicy 250mg, wyciąg proteinowy z prosa
150mg, PABA 30mg, cysteina 5,1mg, metionina 5mg, niacyna (witamina B3) 8mg ekw.NE (50%)*, kwas pantotenowy (witamina B5) 6mg
(100%)*, witamina B6 1,4mg (100%)*, biotyna 75mcg (150%)*, witamina C 80mg (100%)*, cynk 10mg (100%)*, miedź 500mcg (50%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia. 
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