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Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie+skrzyp
 

Cena: 36,79 zł

Opis słownikowy

Marka Doppelherz

Postać kapsułki

Producent Queisser

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Skład Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie+skrzyp

olej z zarodków pszenicy, żelatyna, wyciąg proteinowy z prosa (2:1), olej sojowy, wyciąg z ziela skrzypu (10:1), kwas L-askorbinowy (wit.
C), emulgator: wosk pszczeli żółty, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, subst. zagęszczająca: sorbitol, kwas para-aminobenzoesowy
(PABA), emulgator: lecytyna sojowa, tlenek cynku (Zn), amid kwasu nikotynowego (wit. B3), D-pantotenian wapnia (prowit. B5), cysteina,
barwniki: tlenki i wodorotlenki żelaza, metionina, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), siarczan miedzi (Cu II), D-biotyna (wit. B7).

Składniki Ilość (%RWS)
Wyciąg ze skrzypu 100 mg
Olej z zarodków pszenicy 250 mg
Wyciąg z prosa 150 mg
PABA 30 mg
Cysteina 5,1 mg
Metionina 5 mg
Niacyna (wit. B3) 8 mg (50%)
Kwas pantotenowy (wit. B5) 6 mg (100%)
Witamina B6 1,4 mg (100%)
Biotyna (wit. B7) 75 µg (150%)
Witamina C 80 mg (100%)
Cynk 10 mg (100%)
Miedź 0,5 mg (50%)
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Działanie Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie+skrzyp

Preparat zawiera składniki rewitalizujące i poprawiające wygląd włosów i paznokci.

Skoncentrowany wyciąg ze skrzypu jest źródłem naturalnego krzemu – składnika mineralnego, który występuje w znaczących ilościach
we włosach i paznokciach.

Aminokwasy siarkowe (cysteina i metionina) tworzą „mostki siarczkowe”, odpowiedzialne za strukturę i wytrzymałość włosów i
paznokci. PABA jest aminokwasem, który pomaga zachować odpowiedni wygląd włosów i paznokci.

Zarodki pszenicy oraz wyciąg z prosa zawierają liczne składniki, w tym aminokwasy i kwasy tłuszczowe, które odżywiają cebulki włosów,
skórę właściwą i macierz paznokci.

Biotyna i cynk są niezbędne dla utrzymania prawidłowego stanu włosów, a niacyna (wit. B3) wspomaga kondycję skóry.

Miedź odpowiada za prawidłową pigmentację włosów i skóry.

Witamina B5 (kwas pantotenowy) i cynk odgrywają rolę w wytwarzaniu hormonów steroidowych (np. płciowych) i witaminy D. Witamina
C umożliwia wytwarzanie kolagenu w skórze, a wit. B6 – cysteiny, głównego składnika keratyny włosów i paznokci.

Wskazania Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie+skrzyp

Składniki preparatu wzmacniają strukturę włosów i paznokci, poprawiają odżywienie cebulek włosa oraz wygląd włosów i kondycję
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,
przy nadmiernym wypadaniu lub siwieniu włosów.
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