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Hairvity x60 kapsułek
 

Cena: 84,52 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

GardenPharm

Postać kapsułki

Substancja
czynna

biotyna, kolagen, kwas foliowy, kwas
pantotenowy, L-cysteina, L-leucyna, L-lizyna,
L-metionina, L-walina, metylosulfonylometan
(MSM), niacyna, skrzyp, witamina A,
witamina B1, witamina B12, witamina B2,
witamina B6, witamina C, witamina D, żelazo

Typ produktu suplement diety

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Hairvity - włosy pełne witamin. Idealnie dobrane składniki wpływają na ogólną poprawę kondycji włosów, które stają się gęstsze,
odżywione i mocniejsze. Preparat zawiera unikatową formułę Kolagen + Amino-Complex™.

Działanie Hairvity zapewnia kombinacja dwudziestu starannie dobranych składników. Wśród nich znajdziesz m.in.: skrzyp polny, biotynę,
siarkę, witaminę A, witaminy z grupy B oraz kwas pantotenowy i unikalną kompozycję aminokwasów. Skrzyp polny nadaje włosom
połysk, zapobiega ich wypadaniu i chroni skórę głowy przed łupieżem. Biotyna wzmacnia kosmyki i zwiększa ich objętość. Siarka bierze
udział w syntezie keratyny, dzięki czemu przyspiesza porost włosów. Witamina A zapobiega wysuszaniu skóry głowy, a witaminy z grupy
B nawilżają włosy, hamują ich wypadanie i pobudzają wzrost. Kwas pantotenowy zwiększa szybkość wzrostu włosów. Sprawia, że stają
się one grubsze i mocniejsze. Aminokwasy stymulują szybszy porost włosów i zapobiegają ich przedwczesnej utracie.

Właściwości składników

Hairvity to nutrikosmetyk, który gwarantuje kompleksową pielęgnację włosów. Zawiera innowacyjną formułę Kolagen + Amino-
Complex™, której nie ma w innych preparatach.
Zaawansowana receptura Hairvity została wzbogacona w niezbędne witaminy i mikroelementy, które skutecznie odżywiają
włosy, sprawiając, że będą one zdrowe, lśniące i gęste.
Preparat Hairvity gwarantuje skuteczną odbudowę włosa od wewnątrz.
Preparat Hairvity przeznaczony jest dla osób dorosłych, które pragną zadbać o utrzymanie zdrowego wyglądu włosów i skóry.

Zalecane dzienne spożycie

Zalecana porcja dzienna: dwie kapsułki po posiłku.
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Składniki

Kolagen + Amino Complex™: Kolagen, L-leucyna, L-walina, L-cysteina, L-metionina, L-lizyna; MSM - metylosulfonylometan, Ekstrakt ze
skrzypu polnego, Witamina C, Niacyna, Żelazo, Kwas pantotenowy, Witamina B6, Witamina B2, Witamina B1, Witamina A, Kwas foliowy,
Biotyna, Witamina D3, Witamina B12.

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

GardenPharm Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 8/12
26-600 Radom
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