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VITAPIL BEAUTY 30 kapsułek
 

Cena: 30,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaVITAPIL® beauty może być stosowany wspomagająco jako uzupełnienie diety w witaminy i składniki mineralne w celu
poprawy kondycji włosów i skóry głowy.DziałanieZawiera 15 specjalnie wyselekcjonowanych składników, poprawiających wygląd
włosów i skóry głowy, m.in.: Krzem z bambusa – który nadaje połysk włosów¹ Biotynę, cynk – wpływające na proces tworzenia
keratyny Kwas hialuronowy – nadający nawilżenie skórze głowy² VITAPIL® beauty jest bogatym źródłem składników odżywczych,
pomagających zachować zdrowe włosy (*biotyna i *cynk) oraz skórę głowy (jod i niacyna). Miedź zawarta w preparacie pozytywnie
wpływa na utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów. Wyselekcjonowane składniki sprzyjają właściwej syntezie białek włosa
(cynk) oraz biorą udział w procesie podziału komórek włosa, przyczyniając się tym samym do jego wzrostu (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.3 Biotyna bierze udział w syntezie keratyny – białka budulcowego
włosów.4 Miedź, cynk, mangan pomagają chronić komórki włosów i skóry głowy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i
stresem oksydacyjnym, który powstaje podczas m.in. częstych zabiegów pielęgnacyjnych włosów (suszenie, farbowanie). Zawarty w
kapsułce bambus jest naturalnym źródłem krzemionki. Wyniki badań wskazują, że krzem wpływa pozytywnie na elastyczność skóry
głowy oraz nadaje włosom połysk.1 Czy wiesz, że… kwas hialuronowy jest składnikiem naturalnie występującym w macierzy
zewnątrzkomórkowej brodawki skórnej mieszków włosowych.5 Wyniki badań in vitro wskazują, że znacząco stymuluje proliferację
komórek włosów.6 Ponadto dowiedziono, iż kwas hialuronowy posiada zdolność zatrzymywania wody w skórze głowy, dzięki czemu
wpływa na jej nawilżenie, sprężystość i odporność mechaniczną. Odgrywa także rolę w wychwytywaniu wolnych rodników,
powstających na skutek działania promieni UV.2 Wyniki badań dowodzą, że kwas pantotenowy przyczynia się do zwiększenia
grubości włosów oraz może przywracać ich naturalny kolor.7 Jego jednoczesne przyjmowanie z cynkiem, znacząco wpływa na
wzrost gęstości i objętości włosów.8 1 De Araújo, L. A., et al. An. Bras. Dermatol. 91, 331– 335 (2016). 2 Kogan, G., et al. Biotechnol.
Lett. 29, 17–25 (2007). 3 Goluch-Koniuszy, Z. S. Menopause Rev. 15, 56 (2016). 4 Patel, D. P., et al. Ski. Appendage Disord. 3,
166–169 (2017). 5 Musia, C. Aesthetic Cosmetology and Medicine 10, 33–37 (2021). 6 Kalabusheva, E., et al. Stem Cells Int. 2017,
(2017). 7 Pasricha, J.S.(1981). 47, 311–313. (stosowanie 200 mg pantotenianu wapnia dziennie). 8 Siavash, M., et al. J. Res. Pharm.
Pract. 6, 89 (2017). (stosowanie 100 mg pantotenianu wapnia dziennie) * Piękne i zdrowe włosy (cynk, biotyna – pomagajązachować
zdrowe włosy)  Tworzenie keratyny (cynk – pomaga w prawidłowej syntezie białka, biotyna – uczestniczy w wytwarzaniu keratyny
(Patel D. P. et al. Ski. Appendage Disord. 2017; 3, 166–169))Sposób użycia1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać
porcji zalecanej 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
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preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne, wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych stosowanych zgodnie ze
sposobem użycia.Skład: 1 kapsułka zawiera: Niacyna 9 mg (56,3 %*); Kwas foliowy 200 μg (100 %*); Wit. B12 2,5 μg (100 %*); Biotyna 50
μg (100 %*); Kwas pantotenowy 30 mg (500 %*); Żelazo 10 mg (71,4 %*); Cynk 10 mg (100 %*); Miedź 1 mg (100 %*); Mangan 1,8 mg
(90 %*); Jod 150 μg (100 %*); L-lizyna 100 mg; L-cysteina 100 mg; L-metionina 80 mg; Sproszkowane pędy bambusa (75% krzemionki)
20 mg; w tym krzem 7 mg; Hialuronian sodu 10 mg. * procent referencyjnych wartości spożycia Chlorowodorek lizyny, L-cysteina,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; L-metionina; glukonian cynku (II), D-pantotenian wapnia, fumaran żelaza (II),
sproszkowane pędy bambusa, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; hialuronian sodu, kwas
nikotynowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; siarczan manganu (II), siarczan miedzi (II), cyjanokobalamina, jodek
potasu, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna.
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