Cosmoterra - Produkty pro kůži a vlasy
HAAR VITAL

Denní dávka (2 kapsle) obsahuje:

Kapsle pro vlasy, kůži a nehty
Doplněk stravy s flavonoidy ze sóje a dýně,
extraktem ze zeleného čaje, křemíkem
z bambusu, s přírodním zásaditým hořčíkem a vápníem, L-Methioninem a s biologicky aktivními PANMOL® vitaminy

% DDD

Bambusový extrakt

133 mg

*

obsahuje křemík

100 mg

*

Vápník

121 mg

15

Hořčík

73 mg

19

Niacin (B3)

38 mg

237

Extrakt ze sójových bobů

33 mg

*

obsahuje isoflavony

13 mg

*

22 mg

*

z

Extrakt z dýňových semen

Obj. číslo: 120312

podporují

proces dělení buněk vlasů, kůže a nehtů

*

200 mg

*

obsahuje polyfenoly

11 mg

*

obsahuje kofein

1,5 mg

*

odpovídá množství zeleného čaje

ot

Kapsle HAAR VITAL

*

20 mg

L-Methionin

20 mg

*

Zinek

20 mg

200

iv

Obsah: 120 kapslí
60 denních dávek

444 mg

.c

odpovídá množství dýňových semen
Extrakt ze zeleného čaje

13 mg

221

Vitamin B6 (Pyridoxol)

4,2 mg

300

Vitamin B2 (Riboflavin)

3,4 mg

243

Vitamin B1 (Thiamin)

2,9 mg

264

Kyselina listová (B9)

419 μg

210

pevnost vlasů a pružnost nehtů

Vitamin B7 (Biotin)

200 μg

400

Vlasy a nehty jsou tvořeny zvláštními bílkovinnými
sloučeninami. Aminokyseliny obsahující síru jako
metionin a cystein jim propůjčují pevnost a tvoří
jejich strukturu. Folát přispívá k normální syntéze
aminokyselin, vitamin B6 k normální syntéze cysteinu a společně s hořčíkem a zinkem podporují normální syntézu bílkovin. Zinek přispívá k zachování
normálních nehtů, a společně s biotinem k zachování
normálních vlasů. Také křemík dodávaný z bambusového extraktu představuje jednu ze složek struktury vlasů a nehtů.

Vitamin B12 (Kobalamin)

2,5 μg

98

Pe

kn
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Kyselina pantothenová (B5)

Růst vlasů a nehtů i regenerace naší kůže jsou úzce
svázány se schopností dělení odpovídajících buněk.
Aktivitu dělení buněk ovlivňují také hormony.
Kapsle HAAR VITAL obsahují mimo jiné rostlinné
hormony ze sóje a dýňových jader. Folát, vitamin
B12, hořčík a vápník hrají při dělení buněk rovněž
důležitou úlohu.

ochranu kůže a vlasů

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí
% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé
* doporučená denní dávka není stanovena

Doporučené denní dávkování pro dospělé a děti
od 12 let:
Užíváme ráno ke snídani 2 kapsle a dostatečně
zapíjíme.

Látky, které nepocházejí z přírody, ozón a ultrafialové záření představují pro kůži a vlasy permanentní
zátěž. Vitamin B2 (riboflavin) a zinek přispívají
k ochraně kůže a vlasů před oxidačním stresem.
Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz

