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Un păr frumos joacă un rol semnificativ pentru idealul de frumuseţe al societăţii noastre şi 
este important pentru starea noastră de bine. Facem totul pentru ca părul nostru să arate 
bine. Îl zvântăm cu uscătorul de păr, îl vopsim sau îl decolorăm şi folosim cele mai diverse 
substanţe pentru a-i da forma dorită. Însă, prin aceasta îl şi suprasolicităm zi de zi. În plus, 
părul nostru mai este atacat şi de soarele de la plajă sau de sarea şi clorul din apă.

Reînnoirea şi creşterea solicită părul zi de zi. Pentru acestea, el are nevoie de substanţe 
nutritive şi fortifiante, pe care trebuie să le furnizăm constant şi în cantitate suficientă prin 
alimentaţia noastră.

Biotina şi Zincul contribuie la menţinerea sănătăţii părului. Cuprul contribuie la 
pigmentarea normală a părului (culoarea părului).

Acidul folic contribuie, împreună cu Vitamina B12, la procesul de diviziune celulară. 

Vitaminele B1, B2 şi Acidul pantotenic contribuie la metabolismul energetic normal.

Vitamina B6 contribuie la sinteza normală a cisteinei. Oligoelementul Molibden contribuie 
la metabolismul normal al aminoacizilor care conţin sulf.

L-cisteina este un aminoacid sulfurat. Ea apare îndeosebi în proteinele fibroase (keratina) 
din păr şi unghii. Keratina conferă rezistenţă părului şi unghiilor.

L-metionina este, de asemenea, un aminoacid sulfurat. Întrucât organismul uman nu poate 
produce acest aminoacid, el trebuie preluat din alimente. Metionina serveşte, printre altele, 
la producerea de cisteină.

Coada-calului (Equisetum arvense) se numără printre cele mai vechi plante din lume. Ea s-a 
dezvoltat cu aproximativ 400 de milioane de ani în urmă, tulpinile sale  având pe atunci 
dimensiunile unor copaci. Arabii şi grecii apreciau această plantă încă din Antichitate. În 
Asia, Coada-calului este cultivată astăzi ca legumă. Caracteristic pentru planta de Coada- 
calului sunt cristalele minuscule de acid silicic, care dau rezistenţă pereţilor celulari vegetali. 
Frunzele de Coada-calului seamănă, de aceea, cu acele de brad.

Compoziţie                    

Vitamina B1
Vitamina B2
Acid pantotenic
Vitamina B6
Biotină
Acid folic
Vitamina B12
Zinc
Cupru
Molibden
L-cisteină
L-metionină
Extract din părţi aeriene de
Coada-calului (Equisetum arvense)
*  conform prevederilor Regulamentului UE Nr. 1169/2011   ** nu există recomandare din partea Uniunii Europene (UE)

per doză zilnică 
(=1 capsulă)

   1,1 mg
  1,4 mg
      9 mg
   1,4 mg

                 300 µg
200 µg
 2,5 µg

      5 mg
0,3 mg
   15 µg

    50 mg
  160 mg
   50 mg

% din valoarea nutriţională 
de referinţă *

100 %
100 %
 150 %
100 %
600 %
100 %
100 %
   50 %
  30 %
  30 %

 **
 **
**

Păr Forte
Pentru un păr sănătos 
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Mod de utilizare:
Se recomandă 1 capsulă zilnic, în timpul mesei principale, cu suficient lichid, fără a se 
mesteca. 

Atenţionări:
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. 
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici.
A se păstra la temperaturi ce nu depăşesc 25°C, în ambalajul original.

Indicaţie importantă pentru medicul dumneavoastră în cazul efectuării testelor de 
laborator:
Biotina poate afecta câteva teste de laborator. În funcţie de metoda de examinare, acest lucru 
poate duce la rezultate eronate. Acest risc este crescut la copii şi pacienţi adulţi cu insuficienţă 
renală şi creşte la doze mai mari. Prin urmare, dacă trebuie să efectuaţi teste de laborator, vă 
rugăm să vă informaţi medicul că luaţi un preparat care conţine biotină. Astfel, va putea lua în 
considerare acest lucru atunci când interpretează testele de laborator.

Ambalaj: 30 capsule

Greutate netă: 17,4 g

Cunoaşteţi deja celelalte produse ale gamei Doppelherz® aktiv?
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Producător:

Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg

Reprezentant în România: 
Queisser Pharma SRL
Str. Grigore Alexandrescu Nr. 89-97,
Etaj 1, Corpul B, Sector 1,
Bucureşti, cod 010624
Tel.: 021 / 311.24.20
www.doppelherz.ro
e-mail:       info@queisser.ro
Facebook:  Doppelherz România
Instagram: @doppelherz_romania

Comandă on-line pe  
www.sanatatelatineacasa.ro
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