
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Hairvity men x 60 kaps
 

Cena: 85,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GARDENPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Halier Men Hairvity to produkt, którego skład został dopracowany tak, aby wspomagać zdrowie i wygląd włosów oraz skóry.

Właściwości składników Hairvity Men
Zawarte w kapsułkach Hairvity Men składniki mogą wykazywać korzystny wpływ na zdrowie włosów, poprzez wspomaganie ich
wzrostu oraz pomoc w formowaniu mieszków włosowych. Produkt może sprzyjać także poprawie zdrowia i wyglądu skóry.

Biotyna
Wspomaga zdrowy wzrost włosów oraz formowanie mieszków włosowych. Wpływa korzystnie na regulację sebum, co może sprzyjać
zmniejszeniu wypadania włosów, a także ich zagęszczenie. Biotyna może pomagać także, gdy sebum jest zbyt mało, przyczyniając się
do zmniejszenia przesuszenia skóry głowy i powstania problemów z łupieżem.

MSM (metylosulfonylometan)
MSM to siarka organiczna, któramoże wpływać korzystnie na produkcję kolagenu i keratyny, białek, które są niezbędne dla prawidłowego
wzrostu mocnych włosów.

Palma sabałowa
Wspomaga wzrost włosów oraz przyczynia się do ochrony mężczyzn przed łysieniem.

Korzeń witanii ospałej
Sprzyja zachowaniu zdrowej, ładnej skóry.

W recepturze produktu zawarto także aminokwasy, wchodzące w skład formuły Nutri-Amino Complex™:

metionina – w swoim składzie zawiera siarkę, która może wpływać na poprawę wyglądu włosów;
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cysteina – jest to jeden ze składników keratyny, która stanowi jeden z najważniejszych budulców włosa;

leucyna – bierze udział w syntezie białek.

Składniki
jednowodny chlorowodorek L-cysteiny; żelatyna wołowa; ekstrakt z owoców palmy sabałowej (Serenoarepens) DER 4:1; hydrolizowany
kolagen z ryb; ekstrakt z korzenia witanii ospałej /Ashwagandha/ (Withaniasomnifera) DER 4:1; L-metionina; glukonian cynku; mieszane
tokoferole (witamina E); L-leucyna; kwas hialuronowy 90%; substancja wypełniająca: maltodekstryna; metylosulfonylometan /MSM/,
substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu; glukonian miedzi
(II); selenian (VI) sodu; D-biotyna.

2 kapsułki zawierają:
L-cysteina 175mg*
Kolagen 160mg*
L-metionina 100mg*
L-leucyna 45mg*
Ekstrakt z owoców palmy sabałowej 200mg*
Ekstrakt z korzenia witanii ospałej 140mg*
Kwas hialuronowy 40mg*
Metylosulfonylometan 30mg*
Witamina E 18mg (150% RWS)
Cynk 10mg (100% RWS)
Miedź 1mg (100% RWS)
Biotyna 300mcg (600% RWS)
Selen 55mcg (100% RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
43,08 g

Charakterystyka
Halier Men Hairvity to kompleksowy produkt, którego receptura wspiera wspomaganie zdrowego wyglądu włosów oraz skóry.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia, kobiet w ciąży i karmiących.

Stosowanie
2 kapsułki po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
GARDENPHARM Sp.z.o.o
ul. Staromiejska 8/12
26-600 Radom

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
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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