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Vitapil biotyna + bambus + kompleks AMIN Q3 x 60 kaps
 

Cena: 44,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NUTROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Vitapil Biotyna + Bambus + Kompleks AMIN to wsparcie zdrowej i zrównoważonej diety w składniki wspierające
kondycję włosów, skóry i paznokci. Preparat stanowi bogate źródło aż 15 składników, w tym na przykład biotyny i cynku, a także jodu i
niacyny, miedzi, witaminy B12 oraz folianów. W składzie kapsułek Vitapil Biotyna + Bambus + Kompleks AMIN od Nutropharma
znaleźć można też aminokwasy siarkowe, w tym L-cysteinę, L-metioninę oraz L-lizynę.

Na co jest Vitapil Biotyna + Bambus + Kompleks AMIN? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej
diety w witaminy i minerały, które ważne są dla kondycji włosów, skóry i paznokci. W formule suplementu diety znajduje się między
innymi bambus, a ten stanowi naturalne źródło krzemionki, przez co wspiera kondycję włosów, a oprócz tego wspomaga stan skóry i
zdrowie paznokci. Skład produktu obejmuje również biotynę, a ta przyczynia się do zwiększenia twardości paznokci. Kompleks Amin Q3
zawarty w suplemencie diety to natomiast kompozycja 3 aminokwasów siarkowych, które naturalnie budują łodygę włosa i odpowiadają
za jego kształt i objętość włosów. Dzięki zawartości miedzi, manganu i cynku suplement diety wspiera natomiast ochronę komórek
skóry, paznokci i włosów przed działaniem wolnych rodników i stresem oksydacyjnym. Dodatkowo w skład produktu wchodzi
resweratrol, który wspomaga działanie antyoksydacyjne.

W opakowaniu o masie netto 37,5 g znajduje się 60 kapsułek suplementu diety Vitapil Biotyna + Bambus + Kompleks AMIN. W skład 1
kapsułki suplementu diety wchodzi 70 mg L-lizyny, 70 mg L-cysteiny oraz 60 mg L-metioniny, a także 300 µg (600%) biotyny, 9 mg
(56,3%) niacyny, 6 µg (240%) witaminy B12 oraz 400 µg (200%) kwasu foliowego. W składzie suplementu diety znaleźć można też 10 mg
resweratrolu, 2 mg (200%) miedzi, 10 mg (71,4%) żelaza, 1,8 mg (90%) manganu i 100 mg (1666,7%) kwasu pantotenowego, a oprócz
tego 10 mg (100%) cynku oraz 150 µg (100%) jodu. Formułę uzupełnia 20 mg sproszkowanych pędów bambusa (75% krzemionki), w
tym 7 mg krzemu. W skład produktu wchodzą też substancje pomocnicze, które wyszczególniono na opakowaniu.

Zalecane dawkowanie Vitapil Biotyna + Bambus + Kompleks AMIN to 1 kapsułka preparatu dziennie, przyjmowana w trakcie posiłku i
popijana odpowiednią ilością wody. Oznacza to, że 1 opakowanie suplementu diety powinno wystarczyć na 2 miesiące przyjmowania.
Nie zaleca się przyjmować dawki suplementu diety większej niż wskazana przez producenta. Nie każda pacjentka powinna ponadto
stosować suplement diety Vitapil Biotyna + Bambus + Kompleks AMIN. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest nadwrażliwość
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na którykolwiek z jego składników czynnych bądź pomocniczych.

Suplement diety Vitapil Biotyna + Bambus + Kompleks AMIN nie powinien być traktowany jako substytut diety zróżnicowanej czy też
zdrowego trybu życia. Może natomiast stać się ich uzupełnieniem. Produkt należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym, najlepiej
takim, które nie będzie widoczne i dostępne dla najmłodszych dzieci.

Składniki
D- pantotenian wapnia, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: kompleksy miedziowe chlorofilin;
chlorowodorek L-lizyny, glukonian II cynku, L-cysteina, L-metionina, fumaran żelaza (II), sproszkowane pędy bambusa, substancja
przeciwzbrylająca: celuloza; resweratrol (z Polygonum cuspidatum), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; kwas nikotynowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; siarczan miedzi (II), cyjanokobalamina, siarczan II
manganu, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, jodek potasu.

Składniki aktywne:

1 kapsułka zawiera:
Niacyna 9 mg (56,3%)*
Kwas foliowy 400 µg (200%)*
Witamina B12 6 µg (240%)*
Biotyna 300 µg (600%)*
Kwas pantotenowy 100 mg (1666,7%)*
Żelazo 10 mg (71,4%)*
Cynk 10 mg (100%)*
Miedź 2 mg (200%)*
Mangan 1,8  mg (90%)*
Jod 150 µg (100%)*
Resweratrol 10 mg
Sproszkowane pędy bambusa (75% krzemionki)

- w tym krzem

20 mg
 7 mg

L-lizyna 70 mg
L-cysteina 70 mg
L-metionina  
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