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SOLGAR Włosy, Skóra, Paznokcie 60 tabletek
 

Cena: 62,00 zł

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletka

Producent SOLGAR VITAMIN AND HERB

Rejestracja Suplement diety

Zastosowanie Witaminy, Witaminy i minerały,
Włosy,skóra,paznokcie

Opis produktu
 

Produkt firmy Solgar zawiera składniki, których nasz organizm potrzebuje by zachować włosy, skórę i paznokcie w jak najlepszej
kondycji.
Metylosulfonylometan (MSM) to wyjątkowy związek, który odgrywa znaczącą rolę w syntezie kolagenu, wzmacnia włosy, skórę i
paznokcie oraz przeciwdziała starzeniu się naszej skóry .
Cynk to nasz sprzymierzeniec na drodze do piękna naszych włosów, skóry i paznokci, natomiast miedź pomaga w utrzymaniu
odpowiedniej pigmentacji włosów i skóry. Witamina C pomaga m.in. w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry.
Algi to naturalne źródło krzemu.
Aminokwasy L-prolina oraz L-lizyna są składnikiem wielu białek, w tym także i kolagenu
Szanując potrzeby naszych klientów firma Solgar dochowuje najwyższej staranności, by dostarczać wysokiej jakości produkty
spełniające wymagania wegan i wegetarian.
• Czerwone algi posiadają właściwości antyoksydacyjne, ponieważ w naturze zawierają beta-karoten.
• Lizyna pomaga we wchłanianiu m.in. cynku oraz jest obecna w kolagenie i keratynie wchodzącej w skład włosów.
• Prolina zapewnia fizyczną stabilność białkom i stanowi duży procent aminokwasów w kolagenie (prolina i hydroksyprolina to 23 %),
który jest niezbędny do utrzymania prawidłowej struktury i wytrzymałości tkanki łącznej, takiej jak kości, skóra, chrząstki i naczynia
krwionośne. Prolina jest obecna także w keratynie wchodzącej w skład włosów.
• MSM jest źródłem siarki, która wchodzi w skład aminokwasów siarkowych (cystyny, cysteiny, metioniny) wykorzystywanych do
budowy keratyny.
• Cynk pomaga zachować zdrowe włosy, skórę i paznokcie, a także w prawidłowej syntezie białka i w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym.
• Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry oraz w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.
• Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów i skóry, w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych oraz w
ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
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• Zdrowie włosów.
• Zdrowie skóry i zmniejszenie oznak jej starzenia .
• Zdrowie paznokci.
• Ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym.
• Utrzymanie prawidłowego stanu tkanki łącznej.

Wskazania
• Dla osób, które chcą zadbać o włosy.
• Dla osób, które chcą zadbać o skórę.
• Dla osób, które chcą zadbać o paznokcie

Składniki

Substancja wypełniająca: celuloza,
substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, (roślinne) kwasy tłuszczowe, sole magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych;
substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza, polidekstroza, węglan wapnia;
substancja stabilizująca: guma celulozowa;
trójglicerydy o średniej długości łańcucha.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Sposób użycia
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) do dwóch (2) tabletek dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według
wskazań lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Ważne
Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie jest substytutem zróżnicowanej diety. Zrównoważona
dieta oraz zdrowy styl życia są ważne.
Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe
Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: drożdży, pszenicy, soi, produktów mlecznych, sztucznych substancji przedłużających trwałość, substancji słodzących,
aromatów i barwników.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, ciemnym, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dystrybutor: Solgar Polska Sp. z o. o.
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