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Informace o přípravku
Doplněk stravy

Tablety

Kůže Vlasy Nehty

Naše okolí nás vnímá především podle našeho zjevu. Vlivy okolí, jako je například suchý vzduch, extrémní 
teploty nebo stres, se na našem vzhledu mnohdy negativně podepisují. Je proto důležité tělu dopřávat dostatek 
látek, které ho přirozenou cestou vyživují a obnovují a umožňují nám vypadat dobře.

Kromě vyvážené stravy nám i kvalitní doplňky stravy zajistí komplimenty za krásnou pleť, lesklé vlasy a zdravé 
nehty. Proto byl tento  produkt vyvinut. Jsme-li hrdí na náš dobrý vzhled, vyzařujeme sílu, vitalitu, 
mladistvost a sebevědomí.

Pro dobrý a zdravý vzhled

 tablety Kůže vlasy nehty podporují krásu zevnitř. 

Pro přirozenou krásu zevnitř
 Nejdůležitější stopové prvky
 Podpora zdravých nehtů, kůže a vlasů

 Vhodné užívat denně

  Kvalitní  produkt 

 je rakouská značka společnosti APOMEDICA v Grazu. Moderní farmaceutická
společnost, založená roku 1968, kombinuje nejnovější poznatky výzkumu s tradičními znalostmi.
Náš přísný systém řízení kvality zajišťuje vícestupňové testování surovin, meziproduktů i konečných výrobků, 
proto si můžete být jisti, produktům  můžete věřit.

Garantujeme:
• Inovativní receptury, založené na tradičních znalostech i výsledcích  moderních výzkumů
• Používáme výhradně kvalitní a testované suroviny
• Přiměřené dávkování přípravků
• Výroba podle mezinárodních kriterií

  Vzhledem k tomu, že kvalitní přípravek by měl být doplněn i odbornou radou či doporučením, 
  je sortiment výrobků  dostupný pouze v lékárně.

Složení 1 tablety:
křemičitá hlinka 360 mg
extrakt z prosa 70 mg
biotin 150 μg
kyselina pantotenová 2 mg
zinek 4 mg
měď  0,5 mg
železo 3 mg
selen 30 μg
MSM 15 mg

Doplněk stravy k udržení normálního stavu pokožky, vlasů a nehtů.

Balení: 60 tablet

Dávkování a způsob podání:
2 x denně užít 1 nerozkousanou tabletu s trochou vody po jídle. 
Doporučuje se užívat po dobu minimálně 3 měsíců. Během 
prvních 4 týdnů lze denně užívat až 3 tablety. 

Neobsahuje laktózu, kvasnice, lepek ani azobarviva.
Vhodné pro vegetariány.

Přípravek obsahuje:
• křemík z křemičité hlinky
• přírodní výtažek ze zlatého prosa
• vysoce využitelnou sloučeninu síry (MSM)
• biotin, který přispívá k udržení normálního
 stavu vlasů a pokožky
• cennou kyselinu pantothenovou

• zinek, který přispívá k udržení normálního stavu pokožky,
 vlasů a nehtů
• měď, která přispívá k normální pigmentaci vlasů a pokožky
• železo, ktere se podílí na procesu dělení buněk
• selen, který přispívá k udržení normálního stavu vlasů a nehtů

Dostupné jen v lékárnách.

Pro více informací:
www.dr-boehm.cz

Vyrobeno v Rakousku.  
Výrobce:

 Pharmazeutische Produkte GmbH
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Rakousko
www.apomedica.com
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Informácie o prípravku Výživový doplnok

Tablety

Koža Vlasy Nechty

Naše okolie nás vníma predovšetkým podľa nášho zjavu. Vplyvmi okolia, ako je napríklad suchý vzduch, 
extrémne teploty alebo stres, sa na našom vzhľade mnohokrát negatívne podpisujú. Je preto dôležité telu 
dopriať dostatok látok, ktoré ho prirodzenou cestou vyživujú a obnovujú a umožňujú nám vyzerať dobre.

Okrem vyváženej stravy nám aj kvalitné výživové doplnky zaistí komplimenty za krásnu pleť, lesklé vlasy a 
zdravé nechty. Preto bol tento  produkt vyvinutý. Ak sme hrdí na náš dobrý vzhľad, vysielame silu, 
vitalitu, mladistvosť a sebavedomie.

Pre dobrý a zdravý vzhľad 

 tablety Koža Vlasy Nechty podporujú krásu zvnútra. 

Pre prirodzenú krásu zvnútra
 Najdôležitejšie stopové prvky
 Podpora zdravých nechtov, kože a vlasov

 Vhodné užívať denne

  Kvalitný  produkt 

 je rakúska značka spoločnosti APOMEDICA v Grazi. Moderná farmaceutická 
spoločnosť, založená roku 1968, kombinuje najnovšie poznatky výskumu s tradičnými znalosťami.
Náš prísny systém riadenia kvality garantuje viacstupňové testovanie surovín, medziproduktov a konečných 
výrobkov, preto si môžete byť istí, produktom  môžete veriť.

Garantujeme:
• Inovatívne receptúry, založené na tradičných znalostiach i výsledkoch moderných výskumov
• Používame výhradne kvalitné a testované suroviny
• Primerané dávkovanie prípravkov
• Výroba podľa medzinárodných kritérií

  Vzhľadom k tomu, že kvalitný prípravok by mal byť doplnený aj odbornou radou alebo odporúčaním, 
  je sortiment  výrobkov dostupný len v lékárni.

Složení 1 tablety:
kremičitá hlinka 360 mg
extrakt z prosa 70 mg
biotín 150 μg
kyselina pantoténová 2 mg
zinok 4 mg
meď 0,5 mg
železo 3 mg
selén 30 μg
MSM 15 mg

Doplnok stravy na udržanie normálnej pleti, vlasov a nechtov.

Balenie: 60 tabliet

Dávkovanie a spôsob podávania:
2 x denne po jedle užiť 1 nerozhryzenú tabletu s trochou vody. 
Odporúča sa užívať minimalně po čas 3 mesiacov. Počas 
prvých 4 týždňov je možné užívať až 3 tablety denne. 

Neobsahuje laktózu, kvasnice, lepek a azofarbivá.
Vhodné pre vegetariánov.

Dostupné len v lékarňach.

Přípravek obsahuje:
• kremík z kremeňa
• prírodný výťažok zo zlatého prosa
• vysoko využiteľnou zlúčeninu síry (MSM)
• biotín, prispievajúce k zdravej pleti a vlasom
• cennú kyselinu pantoténovú

• zinok, ktorý pomáha udržať normálnu pleť, vlasy a nechty
• meď na podporu zdravej pigmentácia pleti a vlasov
• železo, ktoré sa podieľa na bunkovom delení
•   selén, prispievajúce k zachovaniu zdravých vlasov a nechtov

Vyrobené v Rakúsku.
Výrobca:  

 Pharmazeutische Produkte GmbH 
Roseggerkai 3, 8010 Graz, Rakúsko
www.apomedica.com




