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Doppel Herz Aktiv Na włosy i paz*30kap.D
 

Cena: 22,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doppel Herz Aktiv Na włosy i paznokcie to suplement diety uzupełniający dietę w składniki przy osłabionej kondycji paznokci, w celu
regeneracji włosów zniszczonych trwałą ondulacją, opalaniem i przesuszeniem, farbowaniem lub rozjaśnianiem, dla wzmocnienia
cebulek włosów, dla normalizacji suchej albo przetłuszczającej się cery.

Preparat zawiera związki siarkowe, fitoestrogeny i fitosterole, niezbędne kwasy tłuszczowe i witaminy rewitalizujące włosy i paznokcie
oraz poprawiające wygląd skóry.

Zarodki pszenicy oraz wyciąg z prosa zawierają bogactwo substancji odżywczych i stymulujących wzrost włosów i paznokci oraz
utrzymujących je w dobrym stanie.
Niezbędne kwasy tłuszczowe, fitoestrogeny i fitosterole zawarte w oleju z zarodków pszenicy wpływają odmładzająco na skórę, włosy i
paznokcie. Zawierają również znaczne ilości żelaza, magnezu, selenu, witaminy E i witamin z grupy B.
Wyciąg z prosa jest źródłem naturalnych aminokwasów siarkowych (cysteiny i metioniny) wchodzących w skład keratyny,
podstawowego białka budującego włosy i paznokcie.
Aminokwasy siarkowe odpowiadają za wytwarzanie „mostków siarkowych”, łączących sąsiednie cząsteczki keratyny, co w efekcie
nadaje włosom i paznokciom odpowiedni wygląd i wytrzymałość.
Metionina jest aminokwasem, który musi być stale dostarczany z pożywieniem i nie jest magazynowany przez organizm.
Biotyna i cynk są niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu włosów i skóry.
Witamina B5 i cynk odgrywają rolę w metabolizmie hormonów płciowych, które mają wpływ na cebulki włosowe.
Witamina B6 umożliwia wytwarzanie cysteiny, wchodzącej w skład keratyny włosów i paznokci.

Skład:
olej z zarodków pszenicy, żelatyna, wyciąg proteinowy z prosa, olej sojowy, glicerol i sorbitol, wosk pszczeli żółty, siarczan cynku (źródło
cynku), lecytyna sojowa, D-pantotenian wapnia (witamina B5), tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), D-
biotyna (witamina B7)

1 kapsułka zawiera:
olej z zarodków pszenicy 500 mg, wyciąg proteinowy z prosa 150 mg, kwas pantotenowy (witamina B5) 6 mg (100%)*, witamina B6 1
mg (71%)*, biotyna 150 mcg (300%)*, cynk 5 mg (50%)*
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Dawkowanie:
1 kapsułka dziennie z posiłkiem lub po posiłku, popijając obficie. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie preparatu
przez co najmniej 3 miesiące.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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