
 
REVITAE KAPSULĖS 

Maisto papildas plaukams ir nagams puoselėti 
 

Sudėtyje: biotinas, cinkas, cisteinas, cistinas, metioninas, vitaminas B, metioninas, 
niacinas, vitaminas E 

BE GLIUTENO, BE LAKTOZĖS 
 
DĖMESIO: Saugoti nuo vaikų, jaunesnių nei 3  metai. Nerekomenduojama naudoti nėščiosioms ar kūdikius 
maitinančioms moterims. Šis maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto  pakaitalas. Neviršyti 
rekomenduojamos dozės. Tinka vyrams ir moterims. 
 
LAIKYMAS: laikyti sausoje, tamsioje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje, toliau nuo šviesos ir šilumos 
šaltinių, vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 
FIZIOLOGIŠKAI VERTINGI KOMPONENTAI: 

SUDEDAMOSIOS DALYS: 1 DOZĖJE (KAPSULĖJE) YRA RMV %* 

Bambuko ekstraktas iš kurio 
organinio silicio 

150 mg 
105 mg 

 

L-Metioninas 100 mg  

L-Cistinas 75 mg  

L-Cisteinas 75 mg  

Niacinas 54 mg 337,5% 

Vitaminas E  20 mg 167% 

Cinkas 10 mg 100% 

Biotinas 450 µg 900% 

Selenometioninas 55 µg 100% 

 
*RMV - referencinė maistinė vertė 
Pateiktos reikšmės yra vidutinės, gautos ištyrus pavyzdinius mėginus.  
 
Vartojimo rekomendacija: vartoti po 1 kapsulę 1 kartą per dieną pageidautina valgio metu, užgeriant vandeniu 
(kapsulės neardyti, jos nekramtyti). 
 
Bambuko ekstraktas (natūrali silika) radikaliai gerina plaukų, nagų ir odos būklę, būdama pagrindiniu kolageno 
ir elastino sinetezės elementu.  
Vitaminas E, biotinas, cinkas ir selenas padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinių procesų. Selenas, cinkas, 
biotinas L-Metioninas, L-Cistinas, L-Cisteinas svarbūs normaliai plaukų ir nagų būklei palaikyti. Niacinas padeda 
palaikyti  normalią odos būklę.  
  
INGREDIENTAI: Organinis titr.70% silicis iš bambuko ekstrakto (Bambusa spp., germen) (21,5%);         L-
Metioninas (14,3%), augalinė kapsulė – iš HPMC (hidroksipropilmetilceliuliozės); dažiklis - titano dioksidas; L-
Cistinas (10,8%), L-Cisteinas (10,8%); Niacinas (7,7%); Vitaminas E (DL- α -tokoferilacetatas) (5,7%); užpildas: 
mikrokristalinė celiuliozė; Cinko sulfatas (4%); lipnumą mažinančios medžiagos: riebalų rūgščių magnio 
druskos, Silicio dioksidas; Selenometioninas (1,5%); D-biotinas (0,06%). 
 
Pakuotėje: 30 kapsulių. Grynasis kiekis: 20,85 g (1 kapsulė sveria 695 mg). 
 
Pagaminta: MD‘E srl., Castelnuovo Vomano (TE), Italija, pagal KAARAL srl užsakymą. 
Ekskliuzyvinis KAARAL srl atstovas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje: KARAL TRADING UAB, Sėlių g. 10, Vilnius, 
Lietuvos Respublika, tel. +370659-44443, www.karal.lt 
 
Geriausias iki: žr. ant pakuotės. 
 


