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Vitapil, 60 tabletek
 

Cena: 29,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Wskazania:

Vitapil® może być stosowany wspomagająco jako uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne w celu poprawy kondycji włosów,
skóry, paznokci.

Właściwości:

Vitapil® jest bogatym źródłem składników odżywczych pomagających zachować zdrowe włosy (biotyna i cynk) skórę (jod i niacyna) i
paznokcie (cynk).

Miedź zawarta w preparacie pozytywnie wpływa na utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów. Wyselekcjonowane składniki sprzyjają
właściwej syntezie białek włosa i paznokci (cynk) oraz biorą udział w procesie podziału cebulki włosa, komórek skóry i paznokci (cynk,
witamina B12, foliany). Kompleks AMIN Q3® to połączenie aminokwasów siarkowych: L-cysteiny i L-metioniny, z których zbudowana
jest łodyga włosa oraz L-lizyny odpowiedzialnej za kształt i objętość włosów.5 L-cysteina odpowiada za twardość paznokci, a
przedłużona suplementacja żelazem zmniejsza ich kruchość.3 Biotyna zwiększa twardość i grubość paznokci.4 Miedź, cynk, mangan
pomagają chronić komórki włosów, skóry i paznokci przed szkodliwymi wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym, który powstaje
podczas m.in. częstych zabiegów pielęgnacyjnych włosów (suszenie, farbowanie) i paznokci (stosowanie zmywaczy z acetonem).
Ponadto w kapsułce znajduje się resweratrol – naturalny składnik znany z właściwości antyoksydacyjnych.6 Bambus jest naturalnym
źródłem krzemionki, dlatego jest uznanym składnikiem skutecznych preparatów na włosy, a wg badań wykazuje pozytywny efekt na
skórę i łamliwe, kruche paznokcie.2

1Badanie konsumenckie przeprowadzone w dniach 23.07-06.09.2014 na grupie 247 testerek. Więcej na https://vitapil.pl/wyniki-badan-
konsumenckich-polki-o-wlosach-vitapil. 2 Barel A, Calomme M, Timchenko A, et al. Arch Dermatol Res. 2005 Oct;297(4):147-53. 3
Seshadri D, DeD. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2012;78:237-41. 4 Lipner SR , Scher RK . J Dermatolog Treat. 2018
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Jun;29(4):411-414. 5 Goluch-Koniuszy ZS. Prz Menopauzalny. 2016 Mar;15(1):56-61. 6 Salehi B,Mishra AP, Nigam M,et al.
Biomedicines.2018 Sep 9;6(3):91.

Sposób użycia:

1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób
żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z
odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

 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.

 Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

 Producent:

Nutropharma
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