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ALINESS RevitalHair Włosy Paznokcie 60kaps
 

Cena: 37,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: Olej z kiełków pszenicy, L-cysteina , olej kokosowy, żelazo (Fumaran żelaza II), L-metionina, Lecytyna sojowa, substancja
zagęszczająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, ekstrakt z pędów bambusa, L-lizyna, substancja zagęszczająca: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, witamina E (D-alfa-tokoferol), hydrolizat protein ryżu i Selenianu sodu (IV), witamina B12
(cyjanokobalamina), olej kokosowy, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina D3 (cholekalcyferol), biotyna (D-biotyna),
otoczka kapsułki: (substancja wiążąca: hydroksypropylometyloceluloza), (naturalny barwnik: chlorofil).

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1-2 kapsułki w trakcie lub po posiłku popijając wodą

Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Zawartość: 60 kapsułek Licaps® (z roztworem)

DZIAŁANIE:

L-cysteina, L-metionina, L-lizyna

Są to aminokwasy, które są głównym budulcem włosa, stąd ich szczególne znaczenie

Wyciąg z pędu bambusa

Źródło krzemionki, budulca strukturalnego tkanki łącznej

Biotyna:
Utrzymuje prawidłowy stan skóry i błon śluzowych
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Utrzymuje prawidłowy stan włosów

Witamina E
Chroni komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym
Witamina E, zwana "witaminą młodości", bierze udział w wielu ważnych procesach w organizmie człowieka. Mimo, że dzienne
zapotrzebowanie na witaminę E jest raczej małe, to jej niedobór może skończyć się poważnymi dolegliwościami.

Witamina D

wpływa korzystnie na wchłanianie wapnia i fosforu.
przyczynia się do prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

B12 bierze udział:
w prawidłowym metabolizmie homocysteiny,
w prawidłowej produkcji krwinek czerwonych i odgrywa rolę w procesie podziału komórek
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

B12 przyczynia się:
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego
do prawidłowych funkcji psychologicznych

Zawartość kapsułek RevitalHair została wcześniej rozpuszczona i doprowadzona do postaci roztworu aby biodostępność substancji
była jak najszybsza i wchłonęła się jak najszybciej. Substancje revitalHair wchłaniają się w wyższym stopniu (ok 40 % ) niż z
tradycyjnych kapsułek czy tabletek, dodatkowo nie obciążają żołądka, nerek oraz wątroby
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