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Solgar Formuła Włosy,Skóra,Paznokcie x 60 tabl
 

Cena: 63,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Solgar włosy, skóra, paznokcie to suplement diety tabletkach. Powstał dla osób dorosłych.
W jego składzie znajdują się metylosulfonylometan, czyli MSM, cynk, algi oraz aminokwasy, czyli L-lizyna i L-prolina. Pomagają utrzymać
skórę, włosy i paznokcie w dobrej kondycji.

Na wygląd włosów, naskórka i płytki paznokcia ma wpływ wiele czynników. Są to np. za mało snu, duża ekspozycja na stres, zły stan
zdrowia, niewłaściwa codzienna pielęgnacja oraz narażanie ich na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Mogą doprowadzić
do pogorszenia ich kondycji i osłabienia.
Nie bez znaczenia jest także sposób odżywiania się. Dieta ma bardzo duży wpływ nie tylko na samopoczucie czy funkcjonowanie
organizmu, ale i na to, jak wyglądają włosy, skóra czy paznokcie. Spożywanie źle zbilansowanych posiłków, które są ubogie w świeże
warzywa, owoce czy ryby, może przyczyniać się do powstawania niedoborów wielu ważnych witamin i minerałów. To z kolei powoduje
m.in. osłabienie włosów i płytki paznokcia oraz pogorszenie się stanu naskórka.

Gdy to nastąpi, wiele osób sięga po suplementy diety ze składnikami, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i pomagają
przywrócić włosom, skórze i paznokciom dobrą kondycję.

W preparacie Solgar włosy, skóra, paznokcie znajdują się:

● MSM, który jest organicznym związkiem siarki. Wspiera łagodzenie stanów zapalnych i zmniejszanie poziomu wolnych rodników w
organizmie. Wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego i krwionośnego. Pomaga w przyswajaniu witamin C, A, D, E i z grupy
B, selenu, wapnia, magnezu i koenzymu Q10. Wspiera produkcję kolagenu i keratyny, które stanowią element budulcowy włosów, skóry i
paznokci. Wspomaga gojenie się ran i redukowanie ryzyka powstawania blizn;
● selen, który pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie. Wspiera ochronę przed stresem oksydacyjnym oraz wspiera funkcjonowanie
układu odpornościowego i tarczycy;
● algi, które stanowią źródło krzemu. Jest on składnikiem budulcowym paznokci i włosów. Wspomaga redukcję wypadania włosów i
pomaga wzmocnić płytkę paznokciową. Wspiera produkcję kolagenu i kwasu hialuronowego, które odpowiadają za utrzymanie jędrnej i
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elastycznej skóry;
● L-lizyna, która pomaga w produkcji enzymów, hormonów i przeciwciał. Wspomaga prawidłową budowę kości, wchłanianie się wapnia i
utrzymanie równowagi azotowej. Wspiera syntezę kolagenu i regenerowanie się tkanek;
● L-prolina, która wspomaga procesy budulcowe, regulacyjne, ochronne i energetyczne. Stanowi składnik kolagenu.

Solgar włosy, skóra, paznokcie może być spożywany przez osoby powyżej 18. roku życia. Zalecana dawka wynosi 2 tabletki dziennie.
Najlepiej przyjmować je podczas posiłku lub według indywidualnych zaleceń lekarza. Podczas spożywania produktu należy unikać
stosowania innych preparatów z cynkiem i miedzią, aby nie przekroczyć ich zalecanego dziennego spożycia.

Suplement diety Solgar nie może stanowić substytutu zdrowej i dobrze zbilansowanej diety. Aby zachować dobre samopoczucie i
prawidłowe funkcjonowanie organizmu, należy dbać o regularne i odpowiednio przygotowane posiłki oraz zdrowy tryb życia.

Składniki
MSM (metylosulfonylometan), Krzem (krzemionka, proszek z czerwonych alg (L.cordlioides), Witamina C (kwas l-askorbionwy), L-Lizyna
(L-Lizyna HCl), L-Prolina, Cynk (cytrynian cynku), Miedź (diglicynian miedzi), Naturalne substancje pomocnicze: Substancja Wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna, Substancje Przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, roślinny kwas stearynowy, roślinny stearynian magnezu,
Substancja Poślizgowa: hydroksypropylometyloceluloza, Glicerol, Guma roślinna.

Zawartość w 1 tabletce:
MSM (metylosulfonylometan) 500 mg*
Krzem (krzemionka, proszek z czerwonych alg (L.cordlioides) 75 mg*
Witamina C (kwas l-askorbionwy) 60 mg*
L-Lizyna (L-Lizyna Hcl) 25 mg*
L-Prolina 25 mg*
Cynk (cytrynian cynku) 7,5 mg*
Miedź (diglicynian miedzi) 1000 mcg*

* - brak zalecanego dziennego spożycia

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek (bark masy netto na opakowaniu).

Charakterystyka
Preparat zawiera wszystkie składniki, które organizm wykorzystuje do budowy kolagenu i keratyny, fundamentalnych składników
włosów, skóry i paznokci. Zawarta w preparacie organiczna postać siarki MSM pozyskiwana jest z sosny. MSM jest bazą dla budowy
kolagenu i keratyny. Źródłem krzemu w preparacie są oceaniczne algi, jest to najlepsze znane źródło krzemu. Witamina C występująca w
postaci naturalnej.
Aminokwasy (lizyna i prolina) oferowane są w preparacie w postaci wolnej (wchłaniają się bez konieczności trawienia). Do ochrony dla
skóry i włosów dostarczany jest cynk z organicznego cytrynianu zapewniającego lepszą wchłanialność. Łatwo przyswajalna miedź
decydująca o pigmentacji i sprężystości skóry to glicynian miedzi. Naturalnie wysoka przyswajalność wszystkich składników oraz
odpowiedni ich poziom zapewnia zaskakująco szybko poprawę stanu i wyglądu włosów, skóry i paznokci.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 do 2 tabletek dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
SOLGAR Polska
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

Ważne informacje
Produkt nie zawiera: cukru, soli, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest produkowany bez użycia sztucznych
substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących. Odpowiedni dla wegetarian.
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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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