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MyVITA SILVER PRO COMPLEX WŁOSY, SKÓRA, PAZNOKCIE
60 kapsułek
 

Cena: 39,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVITA SILVER WŁOSY, SKÓRA, PAZNOKCIE 60 kaps.

**Opis produktu:**

MyVita Silver Włosy skóra paznokcie kompleks skrzyp polny + pokrzywa + kolagen + biotyna + witamina A, C, B6, B3, B2 + cynk + selen +
niacyna + pestki winogron OPC
BEZ SZTUCZNYCH DODATKÓW I WYPEŁNIACZY
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników, bez sztucznych dodatków i wypełniaczy.
Zawiera specjalnie opracowaną mieszankę składników, które wpływają na zachowanie prawidłowego stanu włosów, skóry lub paznokci.
Wszystkie składniki zostały zamknięte w kapsułce wytworzonej z roślinnej celulozy bez barwników.

**Składniki:**

Ekstrakt z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense) standaryzowany na minimum 7% krzemionki, ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej
(Urtica dioica), kolagen hydrolizowany z dorsza, kwas L-askorbinowy, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera) standaryzowany na
minimum 95% proantocyjanidyny (OPC), L-leucyna 20 mg, amid kwasu nikotynowego, octan DL-alfa-tokoferylu, tlenek cynku,
chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, octan retinylu, selenian (VI) sodu, D-biotyna, hydroksypropylometyloceluloza (otoczka z celulozy
roślinnej).
Zawartość składników w porcji dziennej (2 kapsułki):
Skrzyp polny - 100 mg
- w tym krzemionka - 7 mg
Pokrzywa zwyczajna - 100 mg
Kolagen - 100 mg
Witamina C - 80 mg 100% RWS*
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Pestki winogron - 25 mg
- w tym OPC - 23,75 mg
Niacyna - 16 mg 100% RWS*
Cynk - 10 mg 100% RWS*
Witamina B6 - 1,4 mg 100% RWS*
Ryboflawina - 1,4 mg 100% RWS*
Witamina A - 800 mcg 100% RWS*
Selen - 55 mcg 100% RWS*
Biotyna - 50 mcg 100% RWS*
*RWS – referencyjna wartość spożycia

**Działanie:**

Skrzyp polny:
ze względu na zawarty w nim krzem pozwala na zachowanie zdrowego wglądu skóry, włosów i paznokci,
zawiera związki roślinne (m.in. flawonoidy) o potencjale antyoksydacyjnym
Pokrzywa zwyczajna:
pozwala na zachowanie zdrowych włosów, skóry i paznokci,
Witamina C:
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry,
wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego.
Pestki winogron:
wykazują potencjał antyoksydacyjny,
pozwalają opóźnić proces starzenia.
Kolagen:
Jest białkiem budulcowym włosów, skóry i paznokci.
Niacyna (witamina B3):
pomaga zachować zdrową skórę,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Cynk:
pozwala zachować zdrową skórę, włosy i paznokcie,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A.
Witamina B6:
pomaga w prawidłowej produkcji cysteiny, która ma wpływ na prawidłową budowę keratyny.
Ryboflawina:
pomaga zachować zdrową skórę,
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym,
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Witamina A:
pomaga zachować zdrową skórę,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Selen:
pomaga zachować zdrowe włosy i paznokcie,
omaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy.
Biotyna:
pomaga zachować zdrowe włosy i skórę,
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

**Zalecane spożycie:**

2 razy dziennie po 1 kapsułce. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

60 kaps.

**Przeciwwskazania:**
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Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**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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