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Ducray Anacaps Progressiv x 30 kaps
 

Cena: 46,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps.

Postać Tabletki

Producent PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Ducray Anacaps Progressiv w postaci kapsułek od Pierre Fabre jest produktem witaminowo-mineralnym dla osób
dorosłych. Produkt przeznaczony jest do regularnego stosowania, a jego suplementacja powinna być prowadzona przez minimum 3
miesiące.

Na co jest Ducray Anacaps Progressiv? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie diety w składniki, które
wspomagają kondycję zdrowotną i prawidłowy wygląd skóry, włosów oraz paznokci. Zawarty w suplemencie diety cynk, a także biotyna i
selen przyczyniają się do zachowania zdrowych włosów. Niacyna, cynk, biotyna oraz ryboflawina wspomagają natomiast zdrową skórę,
a selen i cynk wspierają kondycję zdrowotną paznokci. W składzie suplementu diety Ducray Anacaps Progressiv znajduje się również
witamina B6, która przyczynia się do prawidłowej syntezy cysteiny, a także wspomaga regulację aktywności hormonalnej. Zawarte w
suplemencie diety cynk, selen, ryboflawina, witamina E i witamina C wspomagają ochronę komórek przed skutkami stresu
oksydacyjnego.

W opakowaniu o masie netto 9,81 g znajduje się 30 kapsułek Ducray Anacaps Progressiv. W skład każdej kapsułki wchodzi 45 mg
(56,2% RWS*) witaminy C, 16 mg (100% RWS*) niacyny, 14 mg (100% RWS*) żelaza, 10 mg (83,3% RWS*) witaminy E, 7 mg (70% RWS*)
cynku, 3 mg (50% RWS*) kwasu pantotenowego, 1,3 mg (92,8% RWS*) witaminy B6, 0,78 mg (55,7% RWS*) ryboflawiny, 240 µg (120%
RWS*) kwasu foliowego, 45 µg (90% RWS*) molibdenu, 34 µg (61,8% RWS*) selenu oraz 30 µg (60% RWS*) biotyny. Skład suplementu
diety uzupełniają też substancje pomocnicze, do których zalicza się celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylometyloceluloza, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu oraz żółcień pomarańczowa S.

Suplement diety Ducray Anacaps Progressiv należy przyjmować w sposób wskazany przez producenta oraz w określonych przez niego
dawkach. Rekomendowane dawkowanie Ducray Anacaps Progressiv to jedna kapsułka dziennie i nie należy przekraczać tej ilości.
Kapsułki suplementu diety Ducray Anacaps Progressiv powinny być przyjmowane codziennie w godzinach porannych i należy popijać je
jedną szklanką wody. Zaleca się stosowanie suplementu diety przez minimum trzy miesiące.

Suplement diety Ducray Anacaps Progressiv ma przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać.
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Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden z jego składników. Suplement diety
Ducray Anacaps Progressiv nie może być również traktowany jako zamiennik zbilansowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia.
Produkt może natomiast stanowić ich dopełnienie, jednak należy dopilnować, aby nie był przyjmowany w dawkach przekraczających
rekomendowane przez producenta. Suplement diety Ducray Anacaps Progressiv wymaga również odpowiedniego sposobu
przechowywania, w tym szczególnie zabezpieczenia, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci.

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza, kwas L-askorbinowy,
siarczan żelaza, octan DL-alfa tokoferylu, siarczanu cynku, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, molibdenian
sodu, barwniki: dwutlenek tytanu, żółcień pomarańczowa S, kwas pteroilomonoglutaminowy, selenin sodu, D-biotyna.

1 kapsułka zawiera:

Witamina C - 45 mg (56,2% RWS*)
Niacyna - 16 mg (100% RWS*)
Żelazo - 14 mg (100% RWS*)
Witamina E - 10 mg (83,3% RWS*)
Cynk - 7 mg (70% RWS*)
Kwas pantotenowy - 3 mg (50% RWS*)
Witamina B6 - 1,3 mg (92,8% RWS*)
Ryboflawina - 0,78 mg (55,7% RWS*)
Kwas foliowy - 240 µg (120% RWS*)
Molibden - 45 µg (90% RWS*)
Selen - 34 µg (61,8% RWS*)
Biotyna - 30 µg (60% RWS*)

* RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 9,81 g
Zawartość opakowania: 30 kapsułek

Charakterystyka

Ducray Anacaps Progressiv zawiera składniki istotne dla zdrowych włosów, skóry i paznokci.
Cynk, Selen i Biotyna pomagają zachować zdrowe włosy.
Niacyna, Cynk, Ryboflawina, Biotyna pomagają zachować zdrową skórę.
Cynk i Selen pomagają zachować zdrowe paznokcie.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny i przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej.
Selen, Cynk, Ryboflawina, oraz Witamina C i E pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Doustnie, 1 kapsułka rano, popijając szklanką wody (200 ml). Należy stosować przez minimum 3 miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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