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Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie Comp
 

Cena: 19,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie COMPLEX 60 kapsułek
PROSO + BAMBUS + AWOKADO + BIOTYNA

Zastosowanie

Preparat jest zalecany dla osób, które chcą szczególnie zadbać o swoje włosy i paznokcie:

  przy łamliwości paznokci i rozdwajaniu się włosów,
  w przypadku włosów przesuszonych, zniszczonych trwałą ondulacją lub rozjaśnianiem,
  przy nadmiernym wypadaniu lub siwieniu włosów.

Działanie

Preparat zawiera 12 składników o kompleksowym działaniu odżywczym i korzystnie wpływającym na wygląd włosów i paznokci.

Wyciąg z soku z pędów bambusa zastosowany w preparacie zawiera aż 75% krzemionki. Rolę krzemu w odżywianiu – jako składnika
mineralnego niezbędnego w diecie – odkryto dopiero w latach 70 ubiegłego wieku. Bambus jest najbogatszym źródłem naturalnego
krzemu, który występuje w znaczących ilościach we włosach i paznokciach.

Preparat zawiera również skoncentrowane wyciągi z awokado i prosa, roślin cenionych za swoje właściwości odżywcze.

Aminokwasy siarkowe (cysteina i metionina) tworzą „mostki siarczkowe” między składnikami budulcowymi włosów i paznokci, co
wpływa na ich strukturę i wygląd.
Metionina nie jest wytwarzana w organizmie i musi być dostarczana z jedzeniem.

Biotyna i cynk pomagają w zachowaniu zdrowia włosów, a niacyna wspomaga kondycję skóry. Miedź uczestniczy w prawidłowej
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pigmentacji włosów i skóry.

Kwas foliowy pełni ważną rolę w procesie podziału komórek (np. podczas procesu wzrostu włosa i regeneracji skóry). Kwas
pantotenowy (wit. B5) uczestniczy w wytwarzaniu hormonów steroidowych (np. hormonów płciowych).

 Sposób użycia:

1 kapsułka dziennie, najlepiej po posiłku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie preparatu przez co najmniej 3
miesiące.
Dodatkowe informacje:

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją glutenu lub laktozy. Nie stosować równocześnie z
preparatami multiwitaminowymi lub zawierającymi znaczne ilości miedzi. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Dla zdrowia
włosów i paznokci zaleca się zdrowy tryb życia i zrównoważoną dietę.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w sposób niedostępny dla
małych dzieci, w temperaturze do 25oC

Składniki:

wyciąg z ziaren prosa (Panicum L.) 10:1, wyciąg z soku bambusa (Bambusa arundinacea), chlorowodorek L-cysteiny, żelatyna (otoczka),
L-metionina, wyciąg z owoców awokado (10:1), glukonian cynku (Zn), amid kwasu nikotynowego (wit.B3), D-pantotenian wapnia (wit.
B5); substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; glukonian miedzi (Cu),
cyjanokobalamina (wit. B12), barwnik: dwutlenek tytanu, D-biotyna (wit. B7), kwas foliowy (wit. B9).
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