
CHEVITON
Idealne włosy i paznokcie 

wzmacnia strukturę włosów i płytki paznokci
zmniejsza łamliwość włosów i paznokci 
zapobiega przedwczesnemu siwieniu włosów
posiada działanie ogólnowzmacniające
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Tylko najlepsze… Tylko z Europy…



Zadbane dłonie, piękne włosy i eleganckie buty – to nieodłączne elementy 
wyglądu współczesnego człowieka sukcesu. Ich braku nie jest w stanie 
wynagrodzić ani drogie ubranie, ani stylowe dodatki.

Żadna fryzura nie będzie wyglądała ładnie, jeśli mamy cienkie, matowe 
i łamliwe włosy. A drogie zabiegi fryzjerskie, takie jak biolaminowanie 
czy eluminowanie włosów, poprawiają tylko wygląd zewnętrzny włosów, 
ale efekt nie jest długotrwały. Podobnie jak modny ostatnio zabieg 
przedłużania paznokci ma cały szereg przeciwwskazań, a jego rzekoma 
nieszkodliwość dla płytki paznokcia pozostaje kwestią sporną. 

Ponadto, zły stan włosów i paznokci – to nie tylko defekt kosmetyczny, ale 
również sygnał alarmowy organizmu. Jeśli paznokcie rozdwajają się, a 
włosy wypadają lub stają się matowe – to oznacza, że należy koniecznie 
zadbać o zdrowie.

Na stan paznokci w 
największym stopniu wpływa 
niedobór witamin. Łamliwość, 
rozdwajanie się – to oznaki 
niedoboru witamin A, B i C, 
jak również żelaza, fosforu i wapnia. Brak zdrowego połysku wynika 
z niedoboru aminokwasów, witamin D, E, H, B1, B2, cynku, selenu i 
magnezu.

Szkodliwy wpływ na stan włosów i paznokci ma również środowisko 
zewnętrzne: zwiększona aktywność słoneczna, wiatr, opady, 
zanieczyszczona atmosfera czy zbyt suche powietrze w pomieszczeniu. 
Swój udział w szkodliwym oddziaływaniu ma woda, źle dobrane szampony 
i chemia gospodarcza: środki czystości, proszki do prania, płyny do mycia 
naczyń i in.

W dobrym CHEVITON-ie

Stres i zmęczenie, kłopoty 
z układem nerwowym i 
endokrynalnym, zmiany 
związane z wiekiem, 
nieprawidłowe odżywianie 
się, nałogi – wszystkie te 
czynniki wpływają na stan 
włosów i paznokci.



Oczywiście, nie da się wyeliminować z naszego otoczenia wszystkich 
czynników ryzyka czy zacząć wzorcowo odżywiać się w obecnych warunkach. 
Każdy jednak może zadbać o siłę oraz piękno włosów i paznokci z pomocą 
biologicznie aktywnego dodatku do żywności CHEVITON.

CHEVITON jest zalecany jako preparat wzmacniający włosy i paznokcie, jak 
również zapobiegający ich łamliwości. Zbilansowany skład tego preparatu 
– to najprawdziwsza apteczka urody, która sprawi, że nasz manicure będzie 
idealny, a fryzura – godna zachwytu.

Witaminy z grupy B
stymulują wzrost włosów i 
paznokci. Statystyki mówią, że 
na niedobór tych witamin cierpi 
około 40% ludzi. 

Witaminaн Н (biotyna)
zapewnia włosom elastyczność, 
sprężystość i połysk, a 

paznokciom – zdrowy wygląd. Niedobór tej witaminy powoduje łamliwość 
paznokci, wypadanie włosów, łojotokowe zapalenie skóry oraz wzmożoną 
aktywność gruczołów łojowych skóry głowy.

Cynk bierze bezpośredni udział w syntezie keratyny, podstawy białkowej 
włosów i paznokci. Ponadto, cynk zapobiega wypadaniu włosów w 
przypadku zwiększonej sekrecji męskich hormonów płciowych – 
androgenów.

Metionina i cystyna – to zawierające siarkę aminokwasy, które są 
niezbędne do wzmocnienia włosów i paznokci. Metionina i cystyna nie są 
wytwarzane w organizmie, dlatego należy je dostarczać z zewnątrz i stale 
uzupełniać. 

BAD CHEVITON jest zalecany zarówno przedstawicielkom płci pięknej, jak 
i silnej, ponieważ współczesny mężczyzna również jest zobowiązany do 
dbania o takie szczegóły, jak „uroda paznokcia”.

W skład BAD-u CHEVITON 
wchodzą witaminy В5, В6, 
В12, Н (biotyna), cynk, 
jak również unikalne 
aminokwasy – cystyna i 
metionina.



Dobre rady CHEVITON
*

Idealne włosy
• codziennie wykonuj masaż głowy;
• raz w tygodniu, pół godziny przed 
myciem włosów, wcieraj w nasadę 
włosów olej rzepakowy;
• unikaj zbyt gorącej wody, żelaznych 
spinek, mocno uciskających gumek i 
suszenia włosów gorącym strumieniem 
powietrza;
• regularnie podcinaj rozdwajające się i 
zniszczone końcówki włosów;
• jedz produkty zawierające białko, w 
tym orzechy i pestki, jak również świeże 
owoce i warzywa.

Potraktuj swój organizm z miłością i 
troską, a odpowie ci wzajemnością!

Skład 1 kapsułki: L-Cysteina, DL-Metionina, tlenek cynku, 
witaminy: D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, 
cyjanokobalamina, D-biotyna. Substancje pomocnicze: stearynian 
magnezu (substancja przeciwzbrylająca), skrobia kukurydziana 
(substancja wiążąca). Otoczka kapsułki: hydroksy-propylo-metylo-
celuloza, barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki żelaza.

Zastosowanie: 
Preparat w postaci kapsułek, stanowi uzupełnienie normalnej diety 
w witaminy z grupy B oraz biotynę i cynk. Preparat odżywia włosy 
i paznokcie oraz wspomaga ich witalność.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżni-
cowanej diety.
Przeciwwskazania:
Niewskazany dla osób wrażliwych na składniki preparatu.
Sposób użycia:
Należy przyjmować jedną kapsułkę rano, popijając szklanką wody. 
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Warunki przechowywania:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej (< 20°C). Suple-
menty diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny 
dla małych dzieci. 
Nazwa i adres dystrybutora:
VISION Polska Sp. z o.o.  ul. Czerniakowska 131/1, 00-720 Warszawa
Najlepiej spożyć przed: 
dzień, miesiąc, rok – wytłoczony na dnie opakowania.
Seria: 
numer serii wytłoczony na dnie opakowania.

Suplement diety 
Preparat witaminowo-mineralny 

z dodatkiem substancji 
aktywnych fi zjologicznie

Opakowanie 30 kapsułek a’ 280 mg
Masa netto: 11 g

Witamina B5 5 mg 83
Witamina B6 1,5 mg 75
Witamina B12 1,5 μg 150
Witamina H 75 μg 50

Składniki mineralne       
Cynk 9,5 mg 63

Zawartość witamin i składników mineralnych w 1 kapsułce
Witaminy % realizacji zalecanego

dziennego spożycia

Nazwa i adres producenta:
“Nutripharma Ltd.” group of “ARKOPHARMA” companies, 

Unit 507 – Western Estate – Waterford Industrial Estate 
– Ballynaneashagh - WATERFORD – IRELAND.
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Idealne paznokcie
• wcieraj w płytkę paznokci sok 
cytrynowy;
• dwa razy w tygodniu lub w trybie 
tygodniowym co miesiąc przygotowuj 
kąpiel dla paznokci w wodzie z 
dodatkiem soli morskiej lub co drugi 
dzień wcieraj w paznokcie i skórę wokół 
nich podgrzaną oliwę z oliwek;
• zastąp metalowy pilniczek do 
paznokci szklanym i pamiętaj, by 
zawsze podpiłowywać paznokcie w 
jednym kierunku;
• nie używaj płynów do zmywania 
lakieru zawierających aceton;
• wzbogać swoją dietę o dania 
zawierające żelatynę, np. galaretkę 
owocową czy nóżki w galarecie. 

*Najlepszy efekt osiąga się przez zastosowanie BAD-u CHEVITON w połączeniu z zalecanymi zabiegami.

www.vipgroup.net

Twój niezależny konsultant Vision

Imię i nazwisko:

Telefon: 

E-Mail:

Kod konsultanta:

Biologicznie aktywne dodatki do 
żywności nie są lekarstwami.

BĄDŹ ZDRÓW RAZEM Z VISION!

Zamawianie produktów:
Tel: +48 22 5588999

E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com 
www.visioneurope.net

www.visionshop.me


