
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Vitapil 60 tabl.
 

Cena: 52,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent HOLBEX SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: NUTROPHARMA Sp. z o. o.

ul. Jedności 10A

05-506, Lesznowola

ILOŚĆ:  60 tabletek

 

VITAPIL® to suplement diety, którego składniki pomagają zachować zdrowe włosy i skórę głowy.

Został opracowany przez ekspertów na bazie substancji odżywczych i naturalnych składników roślinnych. Dedykowany jest osobom,
które chcą cieszyć się mocnymi, gęstymi i zdrowymi włosami. VITAPIL® działa od wewnątrz – nie tylko na łodygę włosa, ale przede
wszystkim na cebulkę i gruczoły łojowe.

 

 

ZASTOSOWANIE:

VITAPIL® to profesjonalny preparat, którego składniki pomagają zachować zdrowe włosy i skórę głowy*.
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Został opracowany przez ekspertów na bazie substancji odżywczych i naturalnych składników roślinnych. Dedykowany jest osobom,
które chcą cieszyć się mocnymi, gęstymi i zdrowymi włosami. VITAPIL® działa od wewnątrz – nie tylko na łodygę włosa, ale przede
wszystkim na cebulkę i gruczoły łojowe. Sprawia, że włosy stają się mocne, elastyczne i bardziej lśniące. 

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 tabletka dziennie w trakcie posiłku.

Korzystne działanie składników preparatu, o którym mówią oświadczenia zdrowotne wynika z odpowiedniej ilości składników aktywnych
stosowanych zgodnie ze sposobem użycia.

Zawartość substancji w dziennej porcji:

1 tabletka zawiera 1 tabletka

Dwuwinian choliny 125 mg**

Kwas pantotenowy (D-
pantotenian wapnia)

100 mg (1666,7%)*

Proteiny sojowe 100 mg**

Inozytol 50 mg**

Niacyna (amid kwasu
nikotynowego)

35 mg (218,8%)*

PABA (kwas
paraaminobenzoesowy)

30 mg**

Sproszkowane p?dy
bambusa
(75% krzemionki)
w tym krzem

20 mg**

7 mg**

?elazo (fumaran ?elaza(II)) 15 mg (107,1%)*

Cynk (tlenek cynku) 15 mg (150%)*

Mangan (glukonian manganu) 5 mg (250%)*

Dro?d?e 5 mg**

Mied? (glukonian miedzi) 2 mg (200%)*

Kwas foliowy (kwas
pteroilomonoglutaminowy)

400 µg (200%)*

Biotyna (D-biotyna) 300 µg (600%)*

Jod (jodek potasu) 150 µg (100%)*

Witamina
B12 (cyjanokobalamina)

6 µg (240%)*
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* procent zalecanego dziennego spo?ycia

** zalecane dzienne spo?ycie nie zosta?o okre?lone

 

SKŁAD:

nośnik: maltodekstryna, dwuwinian choliny, D-pantotenian wapnia, proteiny sojowe, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna,
inozytol, fumaran żelaza (II), amid kwasu nikotynowego, otoczka: substancja powlekająca: alkohol poliwinylowy, barwnik: dwutlenek
tytanu, nośnik: glikol polietylenowy 6000, substancja przeciwzbrylająca: talk, barwnik: tartrazyna, barwnik: indygo, barwnik: żółcień
pomarańczowa S, kwas p-amino-benzoesowy (PABA), sproszkowane pędy bambusa, tlenek cynku (I), siarczan manganu, substancja
przeciwzbrylająca: kwas stearynowy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja przeciwzbrylająca: stearynian
magnezu, siarczan miedzi (II)), drożdże piwne, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, jodek potasu, cyjanokobalamina.

Zawiera soję.

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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