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Hairvity x 60 kaps
 

Cena: 56,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GARDENPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Hairvity w postaci kapsułek od Gardenpharm jest produktem zawierającym w składzie kompleks witamin i minerałów,
w tym witaminy z grupy B, witaminę A i witaminę C, a także aminokwasy. Suplement diety Hairvity może być stosowany przez
pacjentów dorosłych, a także młodzież od 12. roku życia.

Na co jest Hairvity? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży witamin i mikroelementów,
które wspomagają kondycję zdrowotną włosów i ich atrakcyjny wygląd. Zawarty w suplemencie diety kompleks witamin z grupy B
wspomaga wzrost włosów i formowanie mieszków włosowych. MSM to natomiast źródło organicznej siarki, a witamina C przyczynia się
do prawidłowej produkcji kolagenu, dodatkowo wspomagając ochronę antyoksydacyjną komórek. W składzie suplementu diety znajduje
się też witamina A, która przyczynia się do utrzymania zdrowego i promiennego wyglądu skóry.

W opakowaniu o masie netto 36 g znajduje się 60 kapsułek Hairvity. W skład każdej kapsułki wchodzi 166,66 mg kolagenu, 120 mg L-
cysteiny, 40 mg L-leucyny, 40 mg L-waliny, 20 mg L-lizyny, 6,66 mg L-metioniny, 300 mg MSM-metylosulfonylometanu, 80 mg (100%
RWS) witaminy C (kwas L-askorbinowy), 40 mg ekstraktu ze skrzypu polnego, 16 mg (100% RWS) niacyny (Amid Kwasu nikotynowego),
14 mg (100% RWS) żelaza (Glukonian żelaza II), 6 mg (100% RWS) kwasu pantotenowego (D-pantotenian wapnia), 1,4 mg (100% RWS)
witaminy B6 (Chlorowodorek Pirodoksyny), 1,4 mg (100% RWS) witaminy B2 (Ryboflawina), 1,1 mg (100% RWS) witaminy B1
(Chlorowodorek Tiaminy), 800 μg (100% RWS) witaminy A (Octan Retinylu), 200 μg (100% RWS) kwasu foliowego (Kwas
Pteroilomonoglutamaminowy), 50 μg (100% RWS) biotyny (D-biotyna), 5 μg (100% RWS) witaminy D3 (Cholekalcyferol), 2,5 μg (100%
RWS) witaminy B12 (cyjanokonalamina). Skład suplementu uzupełniają substancje pomocnicze, których szczegółowy wykaz można
sprawdzić na opakowaniu.

Suplement diety Hairvity powinien być stosowany według zaleceń producenta i zgodnie z ustalonym przez niego schematem
dawkowania. Rekomendowane dawkowanie Hairvity to 2 kapsułki dziennie i nie należy przekraczać wskazanej dawki produktu.
Suplement diety powinien być przyjmowany po posiłku. Zaleca się minimum 3-miesięczną kurację preparatem Hairvity, aby móc
uzyskać pożądane efekty.
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Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety Hairvity, gdyż produkt ma również przeciwwskazania. Nie powinien być on
stosowany przez pacjentów nadwrażliwych na choć jeden z jego składników. Suplementu diety nie należy podawać dzieciom w wieku
poniżej 12 lat, gdyż w jego składzie znajduje się azorubina, która może wpływać szkodliwie na aktywność dzieci oraz skupienie ich
uwagi. Suplement diety Hairvity nie jest w stanie zastąpić zróżnicowanych posiłków i zdrowego trybu życia, dlatego nie może być
traktowany jako ich zamiennik. Nie może być też przyjmowany w dawkach większych od rekomendowanych. Produkt należy
przechowywać w bezpieczny sposób, w tym w szczególności zadbać o to, aby był przechowywany poza zasięgiem dzieci.

Składniki
metylosulfonylometan; żelatyna wołowa; kolagen; L-cysteina; glukonian żelaza (M); substancja wypełniająca: maltodekstryna; kwas L-
askorbinowy; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; ekstrakt ze skrzypu polnego (Equisetum arvense L) DER 8-10:1 zawartość kwasu krzemowego: 19%; L-leucyna; L-
walina; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; L-lizyna; amid kwasu nikotynowego; D-pantotenian wapnia; L-metionina; octan
retinylu; cyjanokobalamina; barwnik: dwutlenek tytanu; cholekalcyferol; chlorowodorek plrydoksyny; chlorowodorek tiaminy; ryboflawina;
kwas pteroilomonoglutaminowy; barwnik: czerń brylantowa; D-biotyna; barwnik: błękit patentowy; barwnik: azorubina.
Zawartość w porcji dziennej (2 kapsułki):

Kolagen + amino Complex TM:
Kolagen 166,66 mg*
L-cysteina 120 mg*
L-leucyna 40 mg*
L-walina 40 mg*
L-lizyna 20 mg*
L-metionina 6,66 mg*
MSM-metylosulfonylometan 300 mg*
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 80 mg (100%RWS)
Ekstrakt ze skrzypu polnego 40 mg*
Niacyna (Amid Kwasu nikotynowego) 16 mg (100%RWS)
Żelazo (Glukonian żelaza II) 14 mg (100%RWS)
Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) 6 mg (100%RWS)
Witamina B6 (Chlorowodorek Pirodoksyny) 1,4 mg (100%RWS)
Witamina B2 (Ryboflawina) 1,4 mg (100%RWS)
Witamina B1 (Chlorowodorek Tiaminy) 1,1 mg (100%RWS)
Witamina A (Octan Retinylu) 800 μg (100%RWS)
Kwas foliowy (Kwas Pteroilomonoglutamaminowy 200 μg (100%RWS)
Biotyna (D-biotyna) 50 μg (100%RWS)
Witamina D3 (Cholekalcyferol) 5 μg (100%RWS)
Witamina B12 (cyjanokonalamina) 2,5 μg (100%RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek po 0,6 g (36 g).

Przechowywanie
Suplement diety Hairvity należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Produkt powinien być chroniony przed
światłem i wilgocią, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla małych dzieci.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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