Συμπλέγματα ενεργών θρεπτικών συστατικών

Hair & Nail

Υγιή Μαλλιά και Νύχια
45 Φυτικές κάψουλες

Φυτική κάψουλα

Συνιστάται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Μαλλιά και νύχια εύθραυστα και θαμπά
• Μαλλιά που εκτίθενται συχνά στον ήλιο
• Τριχόπτωση
• Πρόωρη αλωπεκία
Συστατικά ανά κάψουλα:
L-Κυστίνη
200 mg
L-Ταυρίνη
100 mg
L- Λυσίνη
80 mg
L-Αργινίνη
80 mg
Φωσφορικό ασβέστιο
70 mg
Πιδολικός ψευδάργυρος 20,3%
62 mg
Opti –MSM (μεθυλο-σουλφονυλο-μεθάνιο)
50 mg
L-Ασκορβικό ασβέστιο (82% βιταμίνη C)
50 mg
Bιταμίνη Ε (φυσική) (D-α-oξική τοκοφερόλη 50)
36 mg
Βιολογικό εκχύλισμα από πολυκόμπι (equisetum arvense)
3-5x συμπυκνωμένο
30mg
Βιολογικό εκχύλισμα τσουκνίδας (urtica dioїca) 7-8x συμπυκνωμένο 30 mg
Ινοσιτόλη
25 mg
Σελήνιο (φυσική σεληνομεθειονίνη) min. 2‰
25 mg
Βιταμίνη B3 (νικοτιναμίδιο)
16 mg
Διγλυκινικός χαλκός 10%
7,5 mg
Βιταμίνη Β5 (D-παντοθενικό ασβέστιο) 92%
6,6 mg
Bιταμίνη Β6 (5-φωσφορική πυριδοξάλη) 63%
3,9 mg
Bιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη)
1,75 mg
Bιταμίνη Β9 (5-μεθυλ-τετρα-υδροφολική γλυκοζαμίνη) 55% 0,37 mg
Bιταμίνη Β8 (βιοτίνη)
0,075 mg
Κάψουλες: φυτική κυτταρίνη
±110 mg
Xρωστική: σύμπλοκο χαλκού-χλωροφύλλης
±0,7 mg

Συνδυασμός μετάλλων, αμινοξέων και βιταμινών που ευνοεί την ανάπτυξη και
βελτιώνει την εμφάνιση των μαλλιών και των νυχιών.
• Ενυδατώνει και ενδυναμώνει το τριχωτό της κεφαλής. Προλαμβάνει την απολέπιση και την
πιτυρίδα. Δυναμώνει τη συνοχή, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της κερατίνης των
μαλλιών και των νυχιών.
• Προστατεύει τον βολβό της τρίχας από τις φθορές των κυττάρων και παρατείνει τη ζωή
της τρίχας.
• Θρέφει την τρίχα και ενισχύει την ανάπτυξή της. Επηρεάζει την ταχύτητα της επανέκφυσης,
την πρωτεϊνική σύνθεση, τη διάμετρο του στελέχους της τρίχας και την ελαστικότητα των
μαλλιών.
• Σταματά την τριχόπτωση που οφείλεται σε καταστάσεις στρες, κούρασης, αϋπνίας,
διατροφικές ή ορμονικές διαταραχές.
• Διατηρεί τα νύχια ενυδατωμένα με το βότανο πολυκόμπι, πηγή οργανικού πυριτίου, μια
ουσία πολύ βασική στη δομή των νυχιών και των μαλλιών, που τα κάνει λιγότερο εύθραυστα
και πιο λαμπερά.
• Τα μεταλλικά άλατα που περιέχονται στη σύνθεσή του, έχουν ισχυρή δράση στο επίπεδο του
κολλαγόνου.
Δοσολογία
Μία κάψουλα την ημέρα, στη διάρκεια ενός κύριου γεύματος ή ανάλογα με τις οδηγίες του
ιατρού.

