
Hair&Nail Comfort, doplněk stravy 
 

Charakteristika: Hair&Nail Comfort je doplněk stravy, který obsahuje 

jedinečnou kombinaci 19 účinných látek pro intenzívní péči o vlasy a nehty – 

výtažek z kopřivy, přímořské borovice a přesličky, aminokyseliny, vitamíny a 

minerály. Komplex antioxidantů (vitamín C, vitamín B2, selen, zinek a měď) 

chrání vlasy a nehty před poškozením a předchází tak jejich stárnutí, zinek a selen 

jsou důležité pro zdravé a krásné vlasy i nehty. 
 

Účinné látky v 1 tobolce: 

Extrakt z přesličky  70,0 mg         - 

Extrakt z kopřivy  25,0 mg         - 

Extrakt z přímořské borovice  20,0 mg         - 

Methionin   60,0 mg         - 

Cystein HCl   60,0 mg         - 

Selen   55,0 μg       100% DRHP 

Zinek     5,0 mg   50% DRHP 

Měď     1,0 mg 100% DRHP 

Železo     7,0 mg   50% DRHP 

Vitamín C   30,0 mg         37,5% DRHP 

Výtažek z kvasnic  50,0 mg         - 

Biotin                        150,0 μg        300% DRHP 

Vitamín B1     1,1 mg 100% DRHP 

Vitamín B2     1,4 mg      100% DRHP 

Vitamín B3 (niacin)  16,0 mg       100% DRHP 

Vitamín B5 (kyselina pantotenová)   7,5 mg  125% DRHP 

Vitamín B6     1,4 mg  100% DRHP 

Vitamín B9 (kyselina listová)                      200,0 μg       100% DRHP  

Vitamín B12     2,5 µg  100% DRHP 

*DRHP - denní referenční hodnota příjmu; - není stanovena  

Složení: Extrakt z přesličky rolní – celá rostlina (Equisetum arvense),  

L-methionin, cystein hydrochlorid, výtažek z kvasnic, glukonan zinečnatý, 

kyselina L-askorbová, extrakt z kopřivy dvoudomé - list (Urtica dioica), fumaran 

železnatý, extrakt z přímořské borovice – kůra (Pinus pinaster), nikotinamid, D-

pantothenan vápenatý, glukonan měďnatý, stearan hořečnatý (protispékavá látka), 

pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, riboflavin, kyselina 

pteroylmonoglutamová, seleničitan sodný pentahydrát, D-biotin, kyanokobalamin, 

složení tobolky (želatina, barvivo – oxid titaničitý). 

 



Dávkování: 1-2 tobolky denně během jídla nebo po jídle zapít dostatečným 

množstvím tekutiny. 

Obsah: 120 tobolek  Hmotnost obsahu: 61,8 g ± 5 % 

Upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Přípravek není určen jako 

náhrada pestré stravy. Neužívat v případě přecitlivělosti na některou 

ze složek. Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. 

Skladování: Skladujte v suchu a temnu při teplotě 15 – 25 °C. Ukládat mimo 

dosah dětí!                     

Výrobce: Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 

102 00 Praha 10, Česká republika. 

Kontakt pro zákazníky: Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102.  

                  Tel.: 234 099 888, www.helvetia.cz 

Číslo šarže/Minimální trvanlivost do: data uvedeného v bílém rámečku. 

Verze: HN/01     CZ 128 

http://www.helvetia.cz/

