
Lśniące i gęste włosy, jędrna i nawilżona skóra, mocne paznokcie są najlepszą wizytówką pięknej 
i zadbanej kobiety. Sekretem utrzymania włosów, skóry i paznokci w dobrej kondycji jest troska o ich 
zdrowie, a co za tym idzie - dostarczenie niezbędnych witamin, mikro- i makro-elementów.

Proces starzenia się skóry polega na zmniejszeniu biologicznej aktywności komórek. Jednymi ze 
sprawców starzenia się skóry są wolne rodniki. To one wpływają na włókna kolagenowe powodując, 
że skóra staje się cienka i bardziej wiotka, a co za tym idzie pojawiają się zmarszczki.

Po 40 roku życia włosy, skóra i paznokcie wymagają szczególnej, specjalistycznej pielęgnacji, by na 
dłużej zachować młody wygląd. W trosce o kobietę dojrzałą powstała Skrzypovita 40+.

Skrzypovita 40+ to unikalna kompozycja naturalnych wyciągów roślinnych, skrzypu 
polnego i pokrzywy - ziół, które od wieków stosowane są w tradycyjnej pielęgnacji włosów 
oraz skóry. 

Składniki Skrzypovity 40+

Skrzyp polny -  pozytywnie wpływa na kondycję włosów i skóry. Jest bogatym źródłem krzemu, 
który jest istotnym mikroelementem i składnikiem budulcowym włosów oraz paznokci. Zawartość 
krzemu w organizmie maleje wraz z wiekiem, co dodatkowo potęgowane jest przez czynniki 
cywilizacyjne takie jak: stres, zbyt krótki sen, palenie papierosów, promienie UV, nieprawidłowa 
dieta uboga w krzem. W procesie właściwej pielęgnacji ważna jest suplementacja skrzypem 
polnym, który od wieków stosowany był dla utrzymania kondycji włosów i skóry. 

Pokrzywa jest bogatym źródłem witamin (C, K1, B2, kwasu pantotenowego), przeciwutleniaczy, 
kwasów organicznych, garbników, karotenoidów i chloro�lu, �tosteroli oraz mikroelementów, 
takich jak wapń, magnez, żelazo, fosfor, siarka, potas, jod i krzem.

Skrzyp polny wraz z pokrzywą wykazują działanie synergiczne, a w połączeniu z witaminami 
„młodości” (A, C i E) stanowią specjalistyczną pielęgnację dla kobiety dojrzałej.

Dla skóry ważne jest wzbogacenie diety w witaminy „młodości”: głównie A, E oraz C. Dla utrzymania 
promiennej, gładkiej skóry, bez oznak zmęczenia niezbędna jest witamina C. Witaminy C i E to 
najsilniejsze antyoksydanty, które opóźniają proces starzenia się skóry.

Skrzypovita 40+ zawiera kwas hialuronowy i hydrolizat białek kolagenowych. Zawiera 
PABA (kwas para-aminobenzoesowy). Działanie kolagenu wspomaga witamina C, biorąc 
udział w jego syntezie, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry.

Dzięki zawartości miedzi włosy zachowują na dłużej swój naturalny kolor. 

Cynk jest niezwykle istotnym mikroelementem obecnym w ludzkim organizmie. Znajduje się we 
wszystkich komórkach ciała. Biorąc udział w procesie podziału komórek oraz chroniąc komórki przed 
stresem oksydacyjnym, utrzymuje właściwy stan i wygląd skóry twarzy.
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Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują 
zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia. Przeznaczony dla osób dorosłych. 
Najlepiej spożyć przed końcem: data i numer partii podane na blistrach i spodzie kartonika. 
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla  
małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Producent: 
Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30,   
07-300 Ostrów Mazowiecka
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Zawartość składników odżywczych w zalecanej 
porcji dziennej (1 tabletka 800 mg):

80 mg*
12 mg*
6 mg*
1,4 mg*
1,4 mg*
1,1 mg*
800 µg* 
50 µg*
5 µg*
10 mg*
1 mg*

witamina C
witamina E
kwas pantotenowy
witamina B6
rybo�awina
tiamina
witamina A
biotyna
witamina D
cynk
miedź

*-100% referencyjnej wartości spożycia (RWS)

1 tabletka zawiera:

ekstrakt ze skrzypu polnego
hydrolizat białek kolagenowych

100 mg
50 mg

ekstrakt z ziela pokrzywy
PABA
kwas hialuronowy

40 mg
40 mg
10 mg


