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Novophane x 60 kaps
 

Cena: 47,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps.

Postać Kapsułki

Producent PERFFARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Novophane w postaci kapsułek jest produktem dla pacjentów dorosłych. Na co jest Novophane? Wskazaniem do
stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w wyciąg ze skrzypu polnego, a także w witaminy, minerały oraz
aminokwasy, które wspomagają kondycję włosów i paznokci. Produkt może być pomocny w przypadku nadmiernego wypadania
włosów lub ich przedwczesnego siwienia, poza tym suplementacja jest wskazana w przypadku włosów zniszczonych farbowaniem,
trwałą ondulacją lub rozjaśnianiem. Suplement diety jest też wskazany przy włosach zniszczonych promieniowaniem UV. Wskazaniem
do stosowania Novophane jest również nadmierna łamliwość paznokci lub ich rozdwajanie się, a także nieregularność bądź dystrofia
paznokci. Zawarte w suplemencie diety składniki wspomagają kondycję włosów i paznokci, przyczyniając się do ich wzmocnienia i
poprawy wyglądu. Biotyna i cynk przyczyniają się do utrzymania pięknych włosów, a dodatkowo cynk wspomaga utrzymanie pięknych
paznokci. Miedź przyczynia się do utrzymania prawidłowej pigmentacji włosów, a witamina B6 wspomaga właściwą syntezę cysteiny.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Novophane. W skład 2 kapsułek suplementu diety wchodzi 200 mg cystyny i 200 mg
metioniny, a także 10 mg argininy. W składzie 2 kapsułek suplementu diety Novophane można też znaleźć witaminy, czyli 60 mg (75%
RWS) witaminy C, 10 mg (83% RWS) witaminy E i 6 mg (100% RWS) witaminy B5, a także 1,4 mg (100% RWS) witaminy B6 oraz 1,6 mg
(114% RWS) witaminy B2 i 16 mg (100% RWS) witaminy B3, a także 450 µg (900% RWS) biotyny. W składzie 2 kapsułek Novophane
można też znaleźć minerały, w tym 12,5 mg (89% RWS) żelaza, 10 mg (100% RWS) cynku oraz 57 mg (15% RWS) magnezu, a oprócz
tego 0,15 mg (15% RWS) miedzi. Dodatkowo 2 kapsułki suplementu diety Novophane zawierają 50 mg wyciągu ze skrzypu polnego.
Skład suplementu diety Novophane uzupełniają substancje pomocnicze, które wyszczególniono na opakowaniu.

Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i określonym przez niego dawkowaniem. Wskazane jest połykanie
2 kapsułek dziennie. Novophane należy przyjmować w czasie posiłków. Zaleca się kontynuowanie suplementacji przez minimum 2
miesiące, a kuracja powinna być regularnie powtarzana. Suplement diety Novophane ma też przeciwwskazania, więc nie wszyscy
mogą go stosować. Kapsułki nie powinny być przyjmowane przez osoby nadwrażliwe na choć jeden z jego składników. W przypadku
wystąpienia objawów nadwrażliwości związanych ze zastosowaniem suplementu diety zaleca się jego odstawienie i konsultację z
lekarzem.

Suplement diety Novophane nie może zastąpić zróżnicowanych posiłków oraz zdrowego trybu życia, więc pacjenci nie powinni go tak
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traktować. Produkt wymaga stosowania w sposób określony przez producenta – nie należy przyjmować dawek większych od
wskazanych. Novophane trzeba również właściwie przechowywać, czyli zabezpieczyć tak, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
cystyna, metionina, wypełniacz: fosforan dwuwapniowy, glukonian żelaza, tlenek magnezu, witamina C (kwas L-askorbinowy), glukonian
cynku, wyciąg ze skrzypu polnego, witaminy E (octan DL-alfa-tokoferylu)< B3 (niacyna), B5 (D-pantotenian wapnia), B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), B2 9ryboflawina), biotyna (D-biotyna), glukonian miedzi, L-arginina, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, kapsułka:
żelatyna

2 kapsułki zawierają:

Cystyna - 200 mg*
Metionina - 200 mg*
Arginina - 10 mg*
Witamina C - 60 mg (75% RWS)
Witamina E - 10 mg (83% RWS)
Witamina B5 - 6 mg (100% RWS)
Witamina B6 - 1,4 mg (100% RWS)
Witamina B2 - 1,6 mg (114% RWS)
Witamina B3 - 16 mg (100% RWS)
Biotyna - 450 µg (900% RWS)
Żelazo - 12,5 mg (89% RWS)
Cynk - 10 mg (100% RWS)
Magnez - 57 mg (15% RWS)
Miedź - 0,15 mg (15% RWS)
Wyciąg ze skrzypu polnego - 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
36 g

Charakterystyka
Suplement diety bogaty w aminokwasy, witaminy i minerały.

Biotyna i Cynk pomagają utrzymać piękne włosy. Cynk przyczynia się do utrzymania pięknych paznokci.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny.
Miedź wspomaga prawidłową pigmentację włosów

WSKAZANIA
Włosy:

nadmierne wypadanie
przedwczesne siwienie
zniszczone farbowaniem i rozjaśnianiem, trwałą ondulacją
zniszczone promieniowaniem UV - słońcem i solarium

Paznokcie: 

łamliwość
dystrofia
nieregularne
rozdwajające się

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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2 kapsułki dziennie podczas posiłków przez co najmniej 2 miesiące. Kurację należy regularnie powtarzać.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
ACM LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE
17, rue de Neuilly
Impasse Passoir
92110 Clichy - La - Garenne
France

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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