
Hair&Nail Comfort, výživový doplnok
Charakteristika: Hair&Nail Comfort je výživový doplnok, ktorý obsahuje 
jedinečnú kombináciu 19 účinných látok na intenzívnu starostlivosť o vlasy 
a nechty –výťažok zo žihľavy, prímorskej borovice a prasličky, aminokyseliny, 
vitamíny a minerály. Komplex antioxidantov (vitamín C, vitamín B2, selén, zinok 
a meď) chráni vlasy a nechty pred poškodením, a predchádza tak ich starnutiu, 
zinok a selén sú dôležité pre zdravé a krásne vlasy a nechty.
Účinné zložky v jednej kapsule:
Extrakt z prasličky 70,0 mg         -
Extrakt zo žihľavy 25,0 mg         -
Extrakt z prímorskej borovice 20,0 mg         -
Metionín 60,0 mg         -
Cysteín HCl 60,0 mg         -
Selén 55,0 μg      100% DRVH
Zinok   5,0 mg   50% DRVH
Meď   1,0 mg 100% DRVH
Železo   7,0 mg   50% DRVH
Vitamín C 30,0 mg          37,5% DRVH
Výťažok z kvasníc 50,0 mg         -
Biotín                       150,0 μg       300% DRVH
Vitamín B1   1,1 mg 100% DRVH
Vitamín B2   1,4 mg     100% DRVH
Vitamín B3 (niacín) 16,0 mg      100% DRVH
Vitamín B5 (kyselina pantoténová)   7,5 mg 125% DRVH
Vitamín B6   1,4 mg 100% DRVH
Vitamín B9 (kyselina listová)                      200,0 μg      100% DRVH
Vitamín B12   2,5 µg 100% DRVH
*DRVH – denná referenčná výživová hodnota; – nie je stanovená
Zloženie: Extrakt z prasličky roľnej – celá rastlina (Equisetum arvense), 
L-metionín, cysteín hydrochlorid, výťažok z kvasníc, glukónan zinočnatý, kyselina 
L-askorbová, extrakt zo žihľavy dvojdomej – list (Urtica dioica), fumaran 
železnatý, extrakt z prímorskej borovice – kôra (Pinus pinaster), nikotínamid, 
D-pantotenát vápenatý, glukónan meďnatý, stearan horečnatý (protihrudkové 
činidlo), pyridoxín hydrochlorid, tiamín hydrochlorid, riboflavín, kyselina 
pteroylmonoglutámová, seleničitan sodný pentahydrát, D-biotín, kyanokobalamín, 
zloženie kapsuly (želatína, farbivo – oxid titaničitý).



Dávkovanie: 1 – 2 kapsuly denne počas jedla alebo po jedle zapiť dostatočným 
množstvom tekutiny.
Obsah: 120 kapsúl Hmotnosť obsahu: 58,8 g
Upozornenie: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. 
Prípravok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Neužívať v prípade 
precitlivenosti na niektorú zo zložiek. Nie je vhodný pre deti, tehotné 
a dojčiace ženy.
Skladovanie: Skladujte v suchu a na tmavom mieste pri teplote 15 – 25 ºC. 
Uchovávať mimo dosahu malých detí!
Výrobca: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, 
Česká republika.
Kontakt: Helvetia Apotheke, P. O. Box 361, 830 00 Bratislava.
                Tel.: 02/32 777 788, www.helvetia.sk
Číslo šarže/Minimálna trvanlivosť do: dátumu uvedeného v bielom rámčeku.
Verzia: HN/01                     SK 128 M


