
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

Doppelherz aktiv Na włosy + Biotyna kaps.
 

Cena: 24,49 zł

Opis słownikowy

Marka Doppelherz

Postać kapsułki

Producent Queisser

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Doppelherz aktiv Na włosy + Biotyna kaps.

Opis

Preparat zalecany w celu uzupełnienia diety w składniki wzmocnieniające i regenerujące włosy oraz poprawiające ich kondycę i wygląd;
w szczególności dla włosów: przesuszonych, po zabiegach fryzjerskich, opalaniu, narażonych na chlorowaną wodę.

Rewitalizacja
Wzmocnienie
Kolor i połysk

Składniki

wodorofosforan wapnia (subst. wypełniająca), L-metionina, żelatyna, L-cysteina, ziele skrzypu Equisetum arvense rozdrobnione, D-
pantotenian wapnia (B5), węglan cynku (Zn), stearynian magnezu i dwutlenek krzemu (substancje przeciwzbrylające), cyjanokobalamina
(B12), dwutlenek tytanu (barwnik), chlorowodorek pirydoksyny (B6), ryboflawina (B2), monoazotan tiaminy (B1), węglan miedzi (Cu II), D-
biotyna (B7), kwas foliowy (B9), molibdenian sodu (Mo VI). Nie zawiera laktozy ani glutenu. Wartość energetyczna 1 kapsułki: 1,3 kcal/5
kJ. Masa 1 kaps.: 0,58 g.

Informacja dla chorych na cukrzycę: nie zawiera cukru.

Dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:
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 ilość % ZDS**
  

Metionina

  

160 mg

  

-
  

Cysteina

  

50 mg

  

-
  

Ziele skrzypu

  

50 mg

  

-
  

Biotyna

  

300 µg

  

600%
  

Witamina B1

  

1,1 mg

  

100%
  

Witamina B2

  

1,4 mg

  

100%
  

Kwas pantotenowy (wit. B5)

  

9 mg

  

150%
  

Witamina B6

  

1,4 mg

  

100%
  

Kwas foliowy (wit. B9)

  

200 µg

  

100%
  

Witamina B12

  

2,5 µg

  

100%
  

Cynk

  

5 mg

  

50%
  

Miedź (II)

  

300 µg

  

30%
  

Molibden (VI)

  

15 µg

  

30%

** % zalecanego dziennego spożycia (dotyczy witamin i skł. mineralnych)

Masa netto

17,4 g

Właściwości składników

Specjalnie dobrana kombinacja substancji i składników odżywczych zapewniających optymalne odżywienie cebulek włosowych oraz
poprawiających koloryt i połysk włosów.

Zachowanie dobrej kondycji włosów oraz ich pięknego, naturalnego wyglądu sprzyja również wysokiej samoocenie i dobremu
samopoczuciu.

Biotyna i cynk są niezbędne do utrzymania prawidłowego stanu skóry i kondycji włosów.

L-cysteina i L-metionina to aminokwasy siarkowe odpowiedzialne za wytwarzania keratyny – składnika budulcowego włosów. „Mostki
siarkowe”, nadają włosom odpowiednią strukturę i wytrzymałość.
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Molibden i wit. B6 uczestniczą w wytwarzaniu cysteiny, a miedź - w pigmentacji skóry i włosów (co pozwala zapobiegać ich siwieniu).

Wit. B5 i B6 wpływają na prawidłową pracę układu hormonalnego: syntezę hormonów steroidowych (B5) i regulację aktywności
hormonów (B6).

Kwas foliowy wraz z cynkiem i wit. B12 biorą udział w procesach podziału i wzrostu nowych komórek.

Skrzyp jest źródłem naturalnej krzemionki występującej w znacznych ilościach we włosach.

*Najwyższa dawka biotyny i metioniny w 1 kapsułce na rynku suplementów diety (stan na 02/2013).

Zalecane dzienne spożycie

Stosować 1 kapsułkę dziennie po posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu. Dla uzyskania odpowiedniego efektu należy stosować
2-3 miesiące. Po tym okresie zaleca się 1 kapsułkę, co drugi dzień.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie łączyć z innymi preparatami witaminowo-mineralnymi.
Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Dla prawidłowej kondycji włosów zaleca się zdrowy tryb życia, w tym zrównoważoną dietę.
Suplementy diety nie mogą być stosowane w zastępstwie (jako substytut) zróżnicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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