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Skrzypovita 1 x dziennie biotyna complex x 42 tabl
powlekane
Cena: 21,79 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

42 tabl powlekane

Postać

Tabletki

Producent

NP PHARMA

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Wstęp
Skrzypovita 1 x dziennie to suplement diety w postaci tabletek powlekanych, będący kompozycją wyciągów roślinnych, witamin,
cynku, aminokwasu siarkowego (L-metionina), a także kwasu para-aminobenzoesowego (PABA). Stosowany jest w celu uzupełnienia
zdrowej diety o składniki cenne dla zdrowia włosów, skóry i paznokci.
Kiedy warto stosować suplement diety Skrzypovita 1 x dziennie? Wskazaniem do jego stosowania mogą być objawy niedoborów
biotyny oraz innych witamin i składników mających wpływ na stan włosów, paznokci i skóry. Produkt pomaga uzupełnić zdrową dietę o
kompozycję siedmiu cennych witamin, cynk i PABA oraz L-metioninę, a także w ekstrakty roślinne ze skrzypu polnego i pokrzywy.
Składniki czynne produktu przyczyniają się do poprawy struktury paznokci oraz do ich wzmocnienia, a także do wzmocnienia cebulek
włosowych i ograniczenia ich wypadania. Wspomagają również odżywianie głębokich partii skóry, co ma znaczenie dla jej jędrności oraz
elastyczności.
Skrzyp polny jest rośliną o wysokiej zawartości krzemu, czyli mikroelementu stanowiącego budulec włosów i paznokci. Pokrzywa to
natomiast cenne źródło witamin i przeciwutleniaczy, a oprócz tego mikroelementów, garbników i wielu innych substancji. Suplement
diety zawiera również wysoką dawkę biotyny, nazywanej często „witaminą piękności”. Witamina A wspomaga poprawę stanu skóry, a
witamina C przyczynia się do produkcji kolagenu. L-metionina jest aminokwasem siarkowym, który należy do składników budulcowych
włosów, a cynk to mikroelement biorący udział w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
W skład produktu wchodzą wspomniane już składniki aktywne, a także substancje wypełniające, przeciwzbrylające, zagęszczające i
wiążące oraz barwniki. W tabletkach powlekanych znaleźć można zatem: sorbitol i mikrokrystaliczną celulozę, witaminę C, ekstrakt ze
skrzypu polnego i ziela pokrzywy, a dodatkowo siarczan cynku, kwas para-aminobenzoesowy PABA i aminokwas siarkowy L-metioninę.
W formule znajduje się również kwas pantotenowy, stearynian magnezu i ditlenek krzemu, witamina B6, ryboflawina (witamina B2),
tiamina (witamina B1) oraz witamina A i biotyna, a ponadto hydroksypropylometyloceluloza, mikrokrystaliczna celuloza, talk, olej
kokosowy frakcjonowany oraz barwniki: E171, E172, E104 i E133.
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W opakowaniu o masie netto 33,6 g znajdują się 42 tabletki powlekane Skrzypovita 1 x dziennie, każda o masie 800 mg. W skład jednej
tabletki Skrzypovita 1 x dziennie wchodzi 350 µg (700% RWS) biotyny, 2 mg (142,8% RWS) witaminy B6, 1,4 mg (127,3% RWS) tiaminy,
1,6 mg (114,3% RWS) ryboflawiny, 6 mg (100% RWS) kwasu pantotenowego, 800 µg RE (100% RWS) witaminy A, 60 mg (75% RWS)
witaminy C, 7,5 mg (75% RWS) cynku, 50 mg ekstraktu ze skrzypu polnego, 20 mg ekstraktu z ziela pokrzywy, 20 mg PABA oraz 10 mg Lmetioniny, a także składniki pomocnicze.
Zaleca się przyjmowanie jednej tabletki dziennie. Tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością wody. Nie powinno się
przyjmować większych dawek suplementu diety Skrzypovita 1 x dziennie niż wynosi zalecana dawka, gdyż może to skutkować
wystąpieniem efektu przeczyszczającego. Barwnik E104 może negatywnie wpływać na zdolność skupienia i aktywność u dzieci.
Produkt stosowany jest w celu wzbogacenia zdrowej diety o składniki szczególnie istotne dla kondycji włosów, paznokci i skóry.
Stosowania suplementu diety Skrzypovita 1 x dziennie nie zaleca się jednak każdemu, gdyż posiada on również przeciwwskazania. Nie
powinny stosować go osoby z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników tabletek.
Suplement diety Skrzypovita 1 x dziennie nie powinien być traktowany jako substytut właściwie zbilansowanej diety oraz zdrowego
stylu życia, a jedynie jako ich uzupełnienie. Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, poza zasięgiem dzieci. Optymalna
temperatura przechowywania produktu to temperatura pokojowa. Ponadto suplement diety należy chronić przed wilgocią. Produktu nie
powinno się stosować, gdy upłynie termin ważności podany na jego opakowaniu.
Składniki
Substancje wypełniające: sorbitol i mikrokrystaliczna celuloza, witamina C, ekstrakt ze skrzypu polnego, siarczan cynku, ekstrakt z ziela
pokrzywy, PABA, L-metionina, kwas pantotenowy, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i ditlenek krzemu, witamina B6,
ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1), witamina A, biotyna, składniki otoczki: substancja zagęszczająca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancja wiążąca: talk, olej kokosowy
frakcjonowany, barwniki: E171, E172, E104 i E133.
1 tabletka 800 mg zawiera:
Biotyna 350µg (700%RWS)
Witamina B6 2 mg (142,8%RWS)
Tiamina 1,4 mg (127,3%RWS)
Ryboflawina 1,6 mg (114,3%RWS)
Kwas pantotenowy 6 mg (100%RWS)
Witamina A 800µg RE (100%RWS)
Witamina C 60 mg (75%RWS)
Cynk 7,5 mg (75%RWS)
Ekstrakt ze skrzypu polnego 50 mg*
Ekstrakt z ziela pokrzywy 20 mg*
PABA 20 mg*
L-metionina 10 mg*
* - brak zaleconego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
Masa netto
Zawartość: 42 tabletki powlekane
Masa netto: 33,6 g
Charakterystyka
SkrzypoVity 1 x dziennie to kompozycje ekstraktów ze skrzypu i pokrzywy wraz z witaminami A, B1, B2, B5, B6, C, biotyną i cynkiem
wzmacniają cebulki włosowe, chroniąc przed wypadaniem włosów. Poprawiają strukturę paznokci i zapobiegają ich łamaniu, odżywiają
głębokie warstwy skóry, przywracając jej elastyczność i jędrność. Dodatkowo preparat zawiera L-metioninę – aminokwas niezbędny w
procesie syntezy białek. Wraz z L-cysteiną stanowi składnik budulcowy włosa. Działanie L-metioniny wspomaga zawarty w preparacie
kwas aminobenzoesowy (PABA).
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 tabletka dziennie
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Przechowywanie
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.
Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
Ważne informacje
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.E104 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi
u dzieci.
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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