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RECEPTURA FARMACEUTÓW BELLITUDO COMPLEX 60
kapsułek
 

Cena: 49,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁAD TECHNOLOGII
FARMACEUTYCZNEJ SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPreparat Bellitudo complex wspiera utrzymanie prawidłowego stanu włosów, paznokci i skóry oraz błon śluzowych dzięki
zawartości biotyny, cynku oraz niacyny (witamina PP)Biotyna (witamina B7 lub H) jest witaminą biorącą udział w metabolizmie
tłuszczów i białek i jej niedobór może prowadzić do wypadania włosów. Na niedobór biotyny szczególnie narażeni są alkoholicy,
kobiety palące papierosy, pacjenci odżywiani pozajelitowo, pacjenci stosujący leki p/padaczkowe, pacjenci stosujący isotretinoinę w
celu leczenia trądziku, starsze osoby oraz sportowcy. Ciąża oraz laktacja mogą zwiększać zapotrzebowanie na biotynę.Biotyna jest
również niezbędna w utrzymaniu prawidłowego stanu skóry.Cynk bierze udział w przemianach węglowodanów, białek i tłuszczów, a
tym samym wpływa na mieszki włosowe i wzrost włosów. Jest aktywatorem enzymów stymulującym przemiany białek, które
posiadają wiązania siarczkowe niezbędne w procesie budowy włosa.Poza tym cynk wpływa na witaminę A biorącą udział w
keratynizacji włosa. Jego niedobór w diecie hamuje wzrost włosa, może prowadzić do wypadania włosów.Cynk również wpływa na
utrzymanie prawidłowego stanu paznokci.Niacyna (witamina PP) wpływa na nawodnienie skóry, odtruwa skórę i jest niezbędna do
utrzymywania prawidłowego stanu skóry. Metylosulfonylometan to źródło organicznej siarki. Cysteina i metionina są prekursorami
syntezy keratyny (białko budulcowe włosa).Cysteina jako składnik keratyny występuje we włosie w największym odsetku (10- 17%) i
jest jednym z endogennych amino- kwasów, których synteza jest uzależniona od obecności metioniny.Szybkość wzrostu włosa, jego
średnica oraz synteza białek włosa zależą od cysteiny. Aktywna forma witaminy B6 (fosforan pirydoksyny) zwiększa wbudowywanie L-
cysteiny do keratyny.Krzem jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tkanek szybko rosnących, czyli występujących w skórze,
włosach i paznokciachZalecane spożycie1 kapsułka dziennie, najlepiej przyjmować w trakcie posiłku lub stosować według wskazań
lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu doby. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.WażneOpakowanie zawiera 60 kapsułek twardych w kolorze białymProdukt powinien by
przechowywany w suchym i nienasłonecznionym miejscu, w temperaturze 15-25◦C, w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.Składnikimetylosulfonylometan, żelatyna, L-cysteina HCl, L-metionina, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, niacyna (amid kwasu nikotynowego), cynk (tlenek cynku), ekstrakt z bambusa standaryzowany na 70% krzemionki,
witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), barwnik - dwutlenek tytanu, biotynaSkładnik Ilość w 1 kapsułce(zalecana dzienna porcja) %
RWSMetylosulfonylometan 250 mg BrakL - cysteina HCl 50 mg BrakL - metionina 50 mg BrakNiacyna 16 mg 100%Cynk 10 mg
100%Ekstrakt z bambusa, w tym krzemionka 10 mg7 mg BrakWitamina B6 1,4 mg 100%Biotyna 50μg 100%ProducentZakład
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