
Дієтична добавка Перфектил Плюс Розкішне Волосся / Perfectil® Plus Hair 

Допоміжні речовини: антикомкувачі: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, 
кремнію діоксид колоїдний, магнію стеарат; стабілізатор стеаринова кислота; гранули 
кальцію карбонату; покриття таблетки: гідроксипропілцелюлоза, тальк очищений, 
мастеркоат пінк FA0462 (заліза оксид червоний, заліза оксид жовтий, титану діоксид, 
гідроксипропілметилцелюлоза). Без ГМО.  

Склад на 1 таблетку/ активні інгредієнти:
Суміш натуральних каротиноїдів 1 мг

Вітамін D3 10 мкг

Вітамін Е 20 мг

Вітамін В1 (Тіамін) 4 мг

Вітамін В2 (Рибофлавін) 2 мг

Вітамін В6 5 мг

Вітамін В12 10 мкг

Фолієва кислота 200 мкг

Біотин 75 мкг

Вітамін В3 (Ніацин) 9 мг

Вітамін С 40 мг

Пантотенова кислота 20 мг

Залізо 7 мг

Цинк 7,5 мг

Магній 37,5 мг

Марганець 1 мг

Йод 100 мкг

Мідь 0,5 мг

Селен 82,5 мкг

Хром 20 мкг

L-цистин 50 мг

L-метіонін 25 мг

Інозитол 100 мг

Гідролізований морський колаген 100 мг

Коензим Q-10 2,5 мг

Екстракт кісточок винограду 5 мг

Цитрусові біофлавоноїди 7,5 мг

Екстракт хвоща 100 мг



Продукт не містить: глютену, желатину, лактози, штучних барвників, консервантів, солі, 
дріжджів. Не тестовано на тваринах.  

Фармакологічні властивості 
Фармакологічні властивості зумовлені комплексною дією вітамінів, мінералів та рослинних 
екстрактів, що входять до складу кожної таблетки. 

Шкіра голови. Біотин, інозитол та ніацин відіграють ключову роль в підтриманні здоров‘я 
волосся та шкіри голови.  Біотин сприяє регуляції жирності шкіри голови. Ніацин сприяє 
поліпшенню кровообігу в шкірі голови та зміцненню волосяних фулікулів що сприяє 
профілактиці випадіння та здоровому росту волосся. 
Волосяні фолікули. Потужна комбінація морського колагену та натуральних 
антиоксидантів спеціально створена для глибокого живлення волосяних фолікулів що 
сприяє зміцненню, підтримці густоти та здорового блиску волосся. 
Структура волосся. Амінокислоти L-цистин та L-метіонін як структурні компоненти 
впливають на прискорення синтезу власного колагену та еластану cприяючи зміцненню, 
підвищенню еластичності та пружності волосся. Екстракт хвоща завдяки високому вмісту 
кремнію та інших мікроелементів сприяє активізації росту волосся та надає йому 
здорового блиску. 
Colourel® Blend** з міддю піклується про збереження пігментації волосся. 
Додатково. Рибофлавін (вітамін В2), ніацин (вітамін В3) та біотин сприяють підтриманню 
здорової шкіри. Коензим Q10 та екстракт кісточок винограду як потужні антиоксиданти 
сприяють захисту клітин від негативного впливу вільних радикалів та забезпеченню 
фізиологічних обмінних процесів у клітинах шкіри (в тому рахунку зміцненню клітинних 
мембран), тим самим забезпечуючи омолоджуючий та тонізуючий ефект. Створюють 
оптимальні умови для профілактики появи зморщок. Селен піклується про нігті. 

Рекомендації щодо споживання 
Застосовувати в якості дієтичної добавки для дорослих як додаткове джерело вітамінів, 
мікроелементів, амінокислот та біофлавоноїдів, що сприяє підтримці оптимальних 
дієтологічних умов функціонування волосся, шкіри та нігтів, покращенню насичення 
волосяних фолікулів необхідними мікронутрієнтами для нормального росту та живлення 
волосся. 
Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком 
прийому рекомендована консультація лікаря. 

Спосіб застосування  
Вживати по 2 таблетки на день під час прийому їжі (запиваючи склянкою води). Таблетку 
не розжовувати і не вживати натщесерце. Не перевищувати рекомендовану кількість для 
щоденного споживання.  

Застереження щодо вживання 
Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, зокрема рибних продуктів, сої. 
При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендована консультація 
лікаря.  
Застосування під час вагітності та в період лактації не рекомендоване та можливе тільки 
за рекомендацією лікаря. 

Форма випуску 
Таблетки № 60 (15 х 4) у блістерах, по 4 блістери в картонній коробці. 

Маса нетто вмісту 1 капсули 
1450 mg (мг) ± 10 %. 

Дата виробництва та строк придатності 
Вказано на упаковці. 



Умови зберігання 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 0 ºС до 25 ºС в сухому, захищеному 
від світла і недоступному для дітей місці. 

Виробник: Vitabiotics Ltd., 1 Apsley Way, London NW2 7HF, United Kingdom, tel.: + 44(0)20 
8955 2662 / Вітабіотікс Лтд., 1 Епслі Уей, Лондон NW2 7HF, Великобританія, тел.: + 44(0)20 
8955 2662 

Представник: Представництво «Дельта Медікел Промоушнз АГ», Україна, 08132, Київська 
обл., м. Вишневе, вул. Чорновола, 43, тел.: (044) 593-33-55. 


