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Vitapil * 30tabl. D
 

Cena: 36,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent HOLBEX SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Vitapil(Vitapil z Biotyną) to suplement diety pomagający w problemach związanych z kondycją włosów.

Vitapil jest bogatym źródłem składników odżywczych (biotyna, cynk, jod i niacyna), które pomagają zachować zdrowe włosy i skórę
głowy.

Miedź zawarta w preparacie pozytywnie wpływa na utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów. Wyselekcjonowane składniki sprzyjają
właściwej syntezie białek włosa (cynk) i biorą udział w procesie podziału komórek, w tym cebulki włosa (cynk, witamina B12, foliany).
Ponadto pomagają chronić komórki przed szkodliwymi wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym (miedź, cynk, mangan), który
powstaje podczas m.in. ekspozycji na słońce, mróz, farbowanie czy suszenie włosów. Dzięki obecności krzemu włosy stają się mocne,
lśniące i odporne na czynniki mechaniczne np. czesanie czy upinanie. Bambus to roślina, która słynie z szybkiego wzrostu i bogactwa
składników odżywczyczych i jest naturalnym źródłem krzemionki. Z tego względu bambus jest uznanym składnikiem skutecznych
preparatów na włosy.

Skład:
maltodekstryna, dwuwinian choliny, D-pantotenian wapnia, proteiny sojowe, celuloza mikrokrystaliczna, inozytol, fumaran żelaza (II),
amid kwasu nikotynowego, alkohol poliwinylowy, dwutlenek tytanu, glikol polietylenowy 6000, talk, tartrazyna, indygo, żółcień
pomarańczowa S, kwas p-amino-benzoesowy (PABA), sproszkowane pędy bambusa tlenek cynku (I), siarczan manganu, dwutlenek
krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, siarczan miedzi (II), drożdże piwne, kwas pteroilomonoglutaminowy, d-biotyna, jodek
potasu, cyjanokobalamina

Dawkowanie:
1 tabletka dziennie, w trakcie posiłku.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Żółcień pomarańczowa S może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i
skupienie uwagi u dzieci.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
https://www.apteko.pl/vitapil-vitapil-z-biotyna-tabl-powl-30-szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 

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