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DX2 

suplement diety 

 

30 kapsułek 

 

przeznaczony dla mężczyzn 

 

 

Składniki suplementu diety DX2: 

 wzmacniają włosy oraz stymulują ich wzrost, 

 przyczyniają się do zachowania zdrowych włosów, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*% referencyjnej wartości spożycia 

 

 

 

 1 kapsułka 

Wyciąg ze skrzypu polnego 100 mg 

L-cysteina 5 mg 

Cynk 15 mg (150%)* 

Selen 50 µg (91%)* 

Witamina B6 1,1 mg (79%)* 

Witamina B12 0,6 g (24%)* 

Witamina C 30 mg (38%)* 

Witamina E 5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (42%)* 

Niacyna 8,9 mg ekwiwalentu niacyny (56%)* 

Biotyna 77 g (154%)* 

Kwas pantotenowy 5,1 mg (85%)* 

Kwas foliowy 200 g (100%)* 

Witamina A 470 g ekwiwalentu retinolu (59%)* 

Tiamina 0,8 mg (73%)* 

Ryboflawina 1 mg (71%)* 

Jod 73 g (49%)* 

Żelazo 6,9 mg (49%)* 
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Suplement diety DX2 to specjalistyczny preparat dla mężczyzn, którzy chcą mieć bardziej gęste i mocniejsze 

włosy. Zawarty w nim wyciąg ze skrzypu polnego (Equisetum arvense L.) wzmacnia włosy i wspomaga ich wzrost 

oraz wspiera zdrowie skóry. L-cysteina jest naturalnym elementem włókien keratynowych włosów, a pozostałe 

składniki (biotyna, selen i cynk) pomagają zachować zdrowe włosy.  

  

Sposób użycia: 

Dorośli: 1 kapsułka dziennie. 

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut 

(zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 

 

Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przecho-

wywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Składniki: wyciąg ze skrzypu polnego, glukonian cynku, kwas L-askorbinowy, selenian (IV) sodu, amid kwasu 

nikotynowego, siarczan cynku, mleczan żelaza (II), D-pantotenian wapnia, L-cysteina, octan DL-alfa-tokoferylu, 

substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krze-

mu, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, kwas pteroilomonoglutamino-

wy, D-biotyna, jodek potasu, cyjanokobalamina. Składniki kapsułki: żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i 

wodorotlenki żelaza. 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 133/151 

95-200 Pabianice 

 


