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Skrzypovita x 80 kaps
 

Cena: 22,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 80 kaps

Postać Kapsułki

Producent NP PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Skrzypovita w postaci kapsułek jest produktem od Natur Produkt Pharma, który wspomaga kondycję skóry, włosów i
paznokci. Preparat w składzie ma m.in. skrzyp polny, pokrzywę i cynk oraz witaminy – jest przeznaczony do codziennej suplementacji
przez pacjentów dorosłych.
Na co jest Skrzypovita? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety jest uzupełnienie codziennej diety ekstraktem z pokrzywy i
skrzypu polnego oraz witaminą A, witaminami z grupy B, witaminą C i cynkiem. Składniki tego suplementu diety przyczyniają się do
wzmocnienia cebulek włosowych oraz wspomagają ochronę przed wypadaniem włosów. Substancje, które znalazły się w kapsułkach
Skrzypovita przyczyniają się do poprawy kondycji paznokci i przyczyniają się do redukowania problemu ich łamania się. Dodatkowo
suplement diety przyczynia się do poprawy elastyczności skóry i jej jędrności. Znajdująca się w suplemencie diety ryboflawina, biotyna
oraz witamina A wspierają zdrowie skóry. Witamina B6 wspomaga syntezę cysteiny, a cynk przyczynia się do zachowania włosów i
paznokci w dobrej kondycji.
W opakowaniu o masie netto 45,6 g znajduje się 80 kapsułek Skrzypovita. W skład każdej kapsułki suplementu diety wchodzi 75 µg
(150% RWS) biotyny, 1 mg (71,4% RWS) witaminy B6, 0,7 mg
(63,6% RWS) tiaminy, 0,8 mg (57% RWS) ryboflawiny oraz 3 mg (50% RWS) kwasu pantotenowego, a także 400 µg (50% RWS) witaminy
A, 30 mg (37,5% RWS) witaminy C, 7,5 mg (75% RWS) cynku, a dodatkowo 25 mg ekstraktu ze skrzypu polnego oraz 10 mg ekstraktu z
ziela pokrzywy. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Można do nich zaliczyć laktozę i żelatynę oraz sole
magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu oraz barwniki E172 i E171.
Jak stosować kapsułki Skrzypovita? Suplement diety Skrzypovita należy przyjmować według zaleceń producenta i zgodnie z ustalonym
przez niego dawkowaniem. Zalecane dawkowanie Skrzypovita to 1–2 kapsułki dziennie i nie należy tej dawki przekraczać. Kapsułki
powinny być przyjmowane w całości i popijane wodą. Opakowanie prawidłowo przyjmowanego suplementu diety powinno wystarczyć
na 40–80 dni suplementacji, zależnie od wielkości zażywanej dawki produktu.
Suplement diety Skrzypovita ma przeciwwskazania, co oznacza, że nie każdy pacjent może go stosować. Preparat nie powinien być
stosowany w przypadku nadwrażliwości na chociaż jeden z jego składników. Pacjentki w ciąży i karmiące piersią – jak w przypadku
wszystkich innych
medykamentów – powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zaczną stosować suplement diety. Suplementu diety Skrzypovita nie
można traktować jako zamiennika zróżnicowanych posiłków i zdrowego trybu życia. Nie należy również przyjmować go w dawkach
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przekraczających rekomendowane. Kapsułki Skrzypovita wymagają również przechowywania tak, by był niewidoczny i niedostępny dla
dzieci. Suplement diety należy przechowywać w dobrze zamkniętym opakowaniu – optymalną temperaturą jego przechowywania jest
temperatura pokojowa. W trakcie przechowywania kapsułki należy chronić przed wilgocią.

Składniki
Laktoza, składnik otoczki: żelatyna, witamina C, ekstrakt ze skrzypu polnego, siarczan cynku, ekstrakt z ziela pokrzywy, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenku krzemu, D-pantotenian wapnia (wit B5), barwniki: E172 i E171,
witamina B6 ryboflawina (wit B2) tiamina (wit B1), witamina A, biotyna.

Zawartość w 1 kapsułce:
Biotyna 75 µg (150% RWS)
Witamina B6 1mg (71,4% RWS)
Tiamina 0,7 mg (63,6% RWS)
Ryboflawina 0,8 mg (57% RWS)
Kwas pantotenowy 3 mg (50% RWS)
Witamina A 400 µg (50% RWS)
Witamina C 30 mg (37,5% RWS)
Cynk 7,5 mg (75% RWS)
Ekstrakt ze skrzypu polnego 25 mg*
Ekstrakt z ziela pokrzywy 10 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 45,6 g
Zawartość w opakowaniu: 80 kapsułek

Charakterystyka
Zawarte w kapsułkach SkrzypoVity ekstrakty ze skrzypu i pokrzywy wraz z witaminami A, B1, B2, B5, B6, C, biotyną i cynkiem pełnią rolę
we wzmocnieniu cebulek włosowych, chroniąc przed wypadaniem włosów. Poprawiają strukturę paznokci i zapobiegają ich łamaniu.
Dodatkowo odżywiają głębokie warstwy skóry, przywracając jej elastyczność i jędrność.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie. Popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Mazowiecka

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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