Перфектил Оріджинал
(Perfectil® ORIGINAL)

Склад:
Натуральні змішані каротиноїди

2 мг

Вітамін D3

5 мкг

Вітамін Е

10 мг

Тіамін (вітамін В1)

1,4 мг

Рибофлавін (вітамін В2)

1,6 мг

Вітамін В6

2 мг

Вітамін В12

2 мкг

Фолацин (фолієва кислота)
Біотин

200 мкг
45 мкг

Ніацин (вітамін В3)

17 мг

Вітамін С

60 мг

Пантотенова кислота

6 мг

Залізо

9 мг

Цинк

15 мг

Магній

75 мг

Марганець

2,7 мг

Йод
Мідь
Кремній

Шкіра
Вітаміни групи В, фолієва кислота та залізо беруть участь у формуванні гемоглобіну,
покращують мікроциркуляцію в клітинах шкіри, тим самим стимулюючи процеси регенерації.
Біотин відіграє важливу роль у нормалізації обмінних процесів. Біотин є джерелом сірки, яка
бере участь у синтезі колагену і таким чином позитивно впливає на структуру шкіри, її
еластичність та пружність. Цинк має антибактеріальні та себорегулювальні властивості,
нормалізує роботу сальних залоз, що важливо при таких захворюваннях, як акне,
себорейний дерматит тощо. Вітамін Е покращує зволоження шкіри, запобігає сухості та
лущенню. Екстракт кісточок винограду та вітамін С оберігають колагенові та еластинові
волокна від руйнування, підтримуючи здорову текстуру шкіри. Бета-каротин та селен
забезпечують захист від негативного впливу УФ-випромінення та вільних радикалів,
запобігаючи старінню шкіри та появі зморшок.
Волосся
Вітаміни групи В відіграють одну з найважливіших ролей у живленні волосяних фолікулів.
Залізо допомагає доставляти кисень до фолікулів, стимулюючи ріст волосся. Цинк
перешкоджає випадінню, регулює підвищену жирність. Біотин забезпечує синтез кератину –
білка, що є структурною одиницею волосини та запобігає потоншанню волосся. Мідь
необхідна для боротьби з тьмяністю волосся та появою сивини.

150 мкг
1,2 мг
3 мг

Селен

50 мкг

Хром

25 мкг

Екстракт насіння винограду

Перфектил Оріджинал – комплекс вітамінів, мінералів та рослинних екстрактів, дія якого
зумовлена компонентами, що входять до його складу.

15 мг

Нігті
Вітамін В12, фолієва кислота та залізо покращують мікроциркуляцію, тим самим
прискорюючи транспортування поживних речовин до клітин, зокрема до матриксу – ростової
частини нігтя. Таким чином забезпечується нормалізація та прискорення росту нігтя. Біотин
бере участь в утворенні кератину, який є основою нігтьової пластини та відповідає за її
міцність, а також усуває ламкість та розшарування нігтів. Магній, цинк та кремній необхідні
для здорової структури нігтьової пластини.

Вітаміни С, бета-каротин та селен також підтримують імунну систему та посилюють захисні функції організму. Пантотенова кислота, вітаміни В1, В3 стимулюють
продукування енергії та підтримують життєвий тонус під час фізичних та психологічних навантажень. Магній, вітаміни В6, В12 нормалізують діяльність нервової
системи, допомагають в боротьбі зі стресом та забезпечують гарний настрій.
Рекомендації щодо застосування:
 при зміні структури волосся (ламкість, тьмяність, потоншання, підвищена жирність чи сухість);
 для сприяння відновленню росту волосся (при алопеції різного ґенезу, дифузному випадінні волосся тощо);
 для сприяння росту та підвищення міцності нігтів при ламкості, розшаруванні;
 для покращення обмінних процесів у шкірі (при дерматитах, псоріазі, акне тощо);
 для прискорення регенерації при ушкодженнях шкіри;
 при гіповітамінозі різного походження, під час фізичних та психологічних навантажень для покращення функціонального стану організму.
Спосіб вживання: дорослим по 1 таблетці на добу після або під час вживання їжі, запиваючи склянкою води. Перед застосуванням рекомендована консультація
лікаря. Не перевищувати зазначену кількість для щоденного споживання.
Термін споживання: 1 місяць, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.
Застереження при застосуванні: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Не рекомендується жінкам в період вагітності та лактації без попередньої
консультації лікаря. Не слід використовувати як заміну повноцінного харчування. Не є лікарським засобом. Дієтична добавка. Без ГМО.
Форма випуску: таблетки масою 1,009 г ± 10% (15 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці).
Дата виробництва та строк придатності: дату виробництва вказано на упаковці. Строк придатності – 3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання: при температурі не вище 25 °С в сухому та недоступному для дітей місці.
Виробник: Thompson & Capper Limited, 1-13 Hardwick Road, Astmoor Industrial Estate, Runcorn, Cheshire, WA7 1PH, United Kingdom for Vitabiotics Ltd., 1 Apsley Way,
London NW2 7HF, United Kingdom, tel.: + 44(0)20 8955 2600 / Томпсон & Каппер Лімітед, 1-13 Хардвік Роуд, Естмур Індастріал Істейт, Ранкорн, Чешир, WA7 1PH,
Великобританія для Вітабіотікс Лтд., 1 Епслі Уей, Лондон NW2 7HF, Великобританія, тел.: + 44(0)20 8955 2600
Представник: ПП «Дельта Медікел», 08132, Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Чорновола 43, тел.: (044) 593-33-55, www.deltamedical.com.ua.

