
Lśniące i gęste włosy, nawilżona i promienna 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.

Skrzypovita 1x dziennie to bogata kompozycja naturalnych ziół oraz witamin dla kobiet, które chcą 
w sposób szczególny dbać o swoje włosy, skórę i paznokcie.

Skrzypovita 1x dziennie zawiera formułę PRO-HAIR - wysoką zawartość biotyny, a także 
naturalne wyciągi ze skrzypu polnego oraz pokrzywy - ziół, które od wieków stosowane są                  
w tradycyjnej pielęgnacji włosów oraz skóry.

Składniki Skrzypovity 1x dziennie:

Skrzyp polny pozytywnie wpływa na kondycję włosów i skóry. 
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                  
i minerałów.

Biotyna, zwana „witaminą piękności”, wpływa na właściwe funkcjonowanie skóry.  Pomaga 
zachować zdrowe włosy.

Skrzyp polny wraz z pokrzywą wykazują działanie synergiczne, a w połączeniu 
z biotyną  stanowią specjalistyczną pielęgnację Twoich włosów.

Skrzypovita 1x dziennie dodatkowo zawiera witaminy A, B2, B6, B1, B5, L-metioninę i kwas 
para-aminobenzoesowy (PABA) oraz cynk.

Witamina A pomaga zachować zdrową skórę.

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania skóry.
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Cynk jest niezwykle istotnym mikroelementem obecnym w ludzkim organizmie. Cynk 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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Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują 
zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia. Przeznaczony dla osób dorosłych. 
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

Zawartość składników odżywczych w zalecanej
porcji dziennej (1 tabletka 800 mg):

350 µg (700% RWS*)
2 mg (143% RWS*)
1,4 mg (127% RWS*)
1,6 mg (114% RWS*)
6 mg (100% RWS*)
800 µg (100% RWS*)
60 mg (75% RWS*)
7,5 mg (75% RWS*)

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

* RWS - referencyjna wartość spożycia

1 tabletka zawiera:

ekstrakt ze skrzypu polnego
ekstrakt z ziela pokrzywy

50 mg
20 mg

PABA
L-metionina

20 mg
10 mg


