VITACYS tabletten

VITACYS®
CHEVEUX & ONGLES*
HAAR & NAGELS*
CYSTINE – ZINC – SELENIUM
VITAMINES C, B6 –
EXTRAIT DE PEPINS DE RAISIN
CYSTINE – ZINK – SELENIUM
VITAMINEN C, B6 –
DRUIVENPITEXTRACT

Pour cheveux & ongles grâce au sélénium & au zinc
Voor haar & nagels dankzij selenium en zink
LOGO TAKEDA
COMBINATIE VAN ESSENTIËLE VOEDINGSSTOFFEN VOOR HAREN EN
NAGELS

*VITACYS draagt bij tot het behoud en de groei van gezonde haren en nagels dankzij
selenium en zink.
Kaalhoofdigheid ten gevolge van genetische of androgene factoren is in vele gevallen
onomkeerbaar.
Maar vaak doet zich slechts tijdelijk een haarverlies voor. Dit haarverlies kan onder meer het
gevolg zijn van bepaalde gebeurtenissen in het leven van een vrouw (contraceptie,
zwangerschap, borstvoeding,…), schommelingen in de voeding of in het metabolisme,
tijdelijke vermoeidheid, emotionele schommelingen, een overdaad aan sebum of roos, een
reactie op geneesmiddelen, enz.
De sterkte en het uitzicht van de haren kunnen ook wijzigingen ondergaan door externe agentia als:
milieuvervuiling, kleuring of ontkleuring permanenten, zon en zeewater, enz.
Ofschoon een goede hygiëne van de haren door het gebruik van shampoos en lotions
noodzakelijk is, is het van essentieel belang de nodige voedende bestanddelen in te nemen.
VITACYS speelt een belangrijke rol voor haar en nagels dankzij selenium en zink.
VITACYS bevat ook cystine, vitaminen (pyridoxine (B6), vitamine C) en een
druivenpitextract dat rijk is aan polyfenolen (antioxidanten).
Aanbevolen dagelijkse dosis:
VITACYS tabletten (voor haar en nagels): 2 tabletten per dag te nemen tijdens de maaltijden,
bij voorkeur ‘s morgens.
Aangezien de ontwikkeling van haren zeer langzaam verloopt, is het noodzakelijk de kuur
zonder onderbreking gedurende 2 tot 3 maanden door te zetten.
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als
vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl
worden gebruikt.

Orale inname.
Verpakking
Verpakkingen van 20, 120 of 180 tabletten.
Samenstelling
Ingrediënten per 2 tabletten: % (**)
L-Cystine

1000 mg

Vitamine C
Vitamine B6
Zink
Selenium

80 mg (100%)
2,8 mg (200%)
15 mg (150%)
82,5 µg (150%)

Druivenpitextract
(rijk aan polyfenolen)

150 mg

(**)Referentie-inname

Volledige ingrediëntenlijst:
L-cystine; Vulstoffen: Microkristallijne cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose,
Siliciumdioxide; Druivenpitextract (Vitis vinifera L.); Zinkgluconaat; L-Ascorbinezuur;
Antiklontermiddelen: Magnesiumstearaat, Talk; Glansmiddelen: Polyvinylalcohol, Bijenwas,
Carnaubawas; Kleurstoffen: Titaniumdioxide, Indigokarmijn; Pyridoxinehydrochloride;
Bevochtigingsmiddel: Polyethyleenglycol; Natriumseleniet.
Opmerking
VITACYS bevat geen hormonen zodat er geen gevaar is voor ongewenste haargroei.
VITACYS wordt algemeen goed verdragen.
Koel en droog bewaren.
Buiten het bereik van kinderen houden.
VITACYS is verkrijgbaar in de apotheek.
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