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Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie + skrzyp, 30 kapsułek
 

Cena: 22,28 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na włosy i paznokcie + skrzyp, 30 kapsułek

**Opis produktu:**

Kompleks dla zdrowia włosów i paznokci z wyciągiem ze skrzypu,
Skoncentrowane dawki składników rewitalizujących włosy i paznokcie.
Działanie
Składniki preparatu wzmacniają strukturę włosów i paznokci, poprawiają odżywienie cebulek włosa oraz wygląd włosów i kondycję
paznokci. Preparat zalecany dla osób, które chcą szczególnie zadbać o swoje włosy i paznokcie:
przy łamliwości paznokci i rozdwajaniu się włosów,
regeneracji włosów zniszczonych trwałą ondulacją, przesuszeniem lub rozjaśnianiem,
przy nadmiernym wypadaniu lub siwieniu włosów.

Preparat zalecany dla osób, które chcą szczególnie zadbać o swoje włosy i paznokcie.

**Składniki:**

Olej sojowy, żelatyna, olej z zarodków pszenicy, olej kokosowy, wyciąg ze skrzypu polnego, kwas L-askorbinowy, wyciąg z prosa,
substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol, kwas p-aminobenzoesowy, emulgator: mono- i
diglicerydy kwasów tłuszczowych, emulgator: lecytyny (z soi), tlenek cynku, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia,
chlorowodorek L-cysteiny, L- metionina, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan miedzi (II), D-biotyna,
barwnik: błękit brylantowy FCF.

**Zalecane spożycie:**

Zażywać 1 kapsułkę dziennie po posiłku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie preparatu przez co najmniej 3
miesiące.
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**Wielkość opakowania:**

30 kapsułek

**Producent:**

Queisser Pharma,
Schleswiger Strasse 74,
24941 Flensburg,
Germany.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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