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Rodzina Zdrowia Vitabella x 90 kaps
 

Cena: 18,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rodzina Zdrowia Vitabella w postaci kapsułek od Silesian Pharma to wyrób opracowany dla wspomagania kondycji
włosów, skóry i paznokci. Na co jest Rodzina Zdrowia Vitabella? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie
zróżnicowanych posiłków w składniki, które przyczyniają się do utrzymania prawidłowej kondycji zdrowotnej i atrakcyjnego wyglądu
włosów, skóry i paznokci. Produkt w swoim składzie zawiera aminokwasy i wyciągi roślinne, a także wyciąg z drożdży oraz witaminy i
minerały w odpowiednio dobranych do potrzeb organizmu dawkach.

W opakowaniu o masie netto 37,58 g znajduje się 90 kapsułek Rodzina Zdrowia Vitabella. W skład 2 kapsułek suplementu diety
wchodzi 100 mg L-metioniny, 100 mg L-cystyny, 100 mg ekstraktu z ziaren prosa, 100 mg ekstraktu z kiełków pszenicy, 89,25 mg
(1487,5% RWS) kwasu pantotenowego, 50 mg ekstraktu z pędów bambusa (w tym 35 mg krzemionki), 50 mg ekstraktu z drożdży
(Saccharomyces cerevisiae), 40 mg kwasu p-aminobenzoesowego (PABA), 18 mg (1285,71% RWS) witaminy B6, 4,4 mg (44% RWS)
cynku, 4 mg (28,57% RWS) żelaza, 3 mg (272,73% RWS) tiaminy, a także 1 mg (100% RWS) miedzi.

Skład suplementu diety Rodzina Zdrowia Vitabella uzupełniają substancje pomocnicze. Można do nich zaliczyć takie składniki jak
żelatyna wołowa, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu oraz dwutlenek tytanu. Suplement diety Rodzina Zdrowia
Vitabella należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oraz w rekomendowanych przez niego dawkach.
Rekomendowane dawkowanie Rodzina Zdrowia Vitabella to 1 kapsułka przyjmowana w częstotliwości 2 razy dziennie. Kapsułki
Rodzina Zdrowia Vitabella powinny być przyjmowane przed posiłkiem lub w trakcie jego trwania. Nie należy przyjmować dawek
suplementu większych od rekomendowanych przez producenta.

Nie w każdym przypadku zalecana jest suplementacja Rodzina Zdrowia Vitabella, ponieważ produkt ma również przeciwwskazania.
Nie należy z niego korzystać, jeśli pacjent jest nadwrażliwy na jakikolwiek ze składników kapsułek. W momencie wystąpienia objawów
nadwrażliwości po zażyciu suplementu diety Rodzina Zdrowia Vitabella zaleca się zaprzestanie dalszej suplementacji oraz konsultację
z lekarzem. Jeśli pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi piersią, nie powinna na własną rękę suplementować produktu. Wcześniej
należy skonsultować się w tej kwestii z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Rodzina Zdrowia Vitabella to suplement diety, więc nie zastąpi zróżnicowanych posiłków i zdrowego życia, chociaż może je uzupełniać.
Poza tym nie należy stosować go w dawkach większych od rekomendowanych. Suplement diety Rodzina Zdrowia Vitabella wymaga
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również prawidłowego sposobu przechowywania, w tym przede wszystkim należy zabezpieczyć go przy przechowywaniu w taki sposób,
aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, wymaga też ochrony przed
działaniem światła.

Składniki
Żelatyna wołowa, L-metionina, L-cystyna, ekstrakt z ziaren prosa zwyczajnego, Panicum miliaceum, DER 2:1, ekstrakt z kiełków pszenicy
zwyczajnej, Triticum vulgare, DER 2:1, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), ekstrakt z pędów bambusa, Bambusa vulgaris, DER
20:1 standaryzowany na 70% krzemionki, ekstrakt z drożdży Saccharomyces cerevisiae, kwas p-aminobenzoesowy, glukonian cynku
(cynk), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), fumaran żelaza II (żelazo), substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu, glukonian miedzi II (miedź), chlorowodorek tiaminy (tiamina), barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawartość w 2 kapsułkach:
L-metionina 100 mg*
L-cystyna 100 mg*
Ekstrakt z ziaren prosa 100 mg*
Ekstrakt z kiełków pszenicy 100 mg*
Kwas pantotenowy 89,25 (1487,5% RWS)
Ekstrakt z pędów bambusa 50 mg*
w tym krzemionka 35 mg*
Ekstrakt z drożdży (Saccharomyces cerevisiae) 50 mg*
Kwas p-aminobenzoesowy (PABA) 40 mg*
Witamina B6 18 mg (1285,71% RWS)
Cynk 4,4 mg (44% RWS)
Żelazo 4 mg (28,57% RWS)
Tiamina 3 mg (272,73% RWS)
Miedź 1 mg (100% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 90 kapsułek.
Masa netto: 37,58 g

Charakterystyka
Suplement diety Rodzina Zdrowia Vitabella to system kompleksowego wsparcia włosów, skóry i paznokci. System ten łączy ze sobą 4
grupy składników: Aminokwasy + Witaminy + Składniki mineralne + Wyciągi (roślinne oraz z drożdży). Ten bogaty skład Rodziny Zdrowia
Vitabella został opracowany z myślą o skórze, włosach i paznokciach.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią, przed zastosowaniem produktu powinny
skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie przed lub w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym i ciemnym miejscu. Suplementy diety powinny być przechowywane w
sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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
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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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