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Cosmoterra - Produkty pro kůži a vlasy 

SENSITIV 
Kapsle s dvousložkovou formulí pro kůži  
a imunitní systém 

Doplněk stravy s vitaminy a stopovými 
prvky, bioflavonoidy a PANMOL® - 
EQUIMILK (vysoce nenasycené mastné 
kyseliny, fosfolipidy a koncentrát kobylího 
mléka) 

Kapsle SENSITIV  

podporují  

zachování normální kůže a normálních sliznic 

Při látkové výměně kůže a zvláště sliznic probíhá 
intenzivní proces dělení buněk. Tyto regenerační  
a obnovovací procesy potřebují na jedné straně do-
statečné zásoby vysoce nenasycených mastných 
kyselin a fosfolipidů v organismu, na straně druhé 
také regulující stopové prvky. Železo a zinek, i vita-
miny kyselina listová, B12 a D3 plní důležitou funk-
ci při dělení buněk. Vitaminy B2, niacin, biotin  
a vitamin A (z beta karotenu) přispívají k zachování 
normální kůže a normálních sliznic. 

normální imunitní funkci 

Mezi imunitním systémem a kůží existuje funkční 
interakce. Také schopnost reagovat a pružnost imu-
nitního systému závisejí na dostatečných zásobách 
fosfolipidů a stopových prvků. Železo, měď, selen, 
zinek, vitamin A (z beta karotenu), C, D, B6, folát 
a B12 přispívají k normální funkci imunitního systé-
mu. 

odolnost kůže a imunitního systému 

Buňky kůže a imunitního systému jsou v rámci 
svého metabolismu vystaveny permanentnímu vlivu 
takzvaných radikálů a peroxidů. Tyto „biologické 
zápalné jiskry“ mohou při nadměrné koncentraci 
nebo při nedostatku takzvaných antioxidantů nega-
tivně ovlivnit funkčnost buněk kůže a imunitního 
systému. Rostlinné flavonoidy, stopové prvky měď, 
mangan, selen, zinek a vitaminy B2, C a E mohou 
ochránit kůži a buňky imunitního systému  
před oxidačním stresem. 

Obj. číslo:  120320 

Obsah: 120 kapslí (60 MVM*+ 60 PFS* kapslí) 

30 denních dávek  

Denní dávka (2 kapsle Sensitiv MVM*)obsahuje:   
% 

DDD 

Vitamin C 240 mg  300 

Citrusový extrakt  67 mg * 

   obsahuje bioflavonoidy 40 mg * 

Vitamin E 36 mg 300 

Niacin (B3) 32 mg 200 

Zinek 20 mg 200 

Kyselina pantothenová (B5) 12 mg 200 

Železo 7 mg 50 

Beta karoten 4,8 mg * 

Vitamin B2 (Ribiflavin) 2,8 mg 200 

Vitamin B6 (Pyridoxol) 2,8 mg 200 

Vitamin B1 (Thiamin) 2,2 mg 200 

Mangan 0,5 mg 25 

Měď 500 µg    50 

Kyselina listová (B9) 400 µg  200 

Biotin (B7) 100 µg   200 

Jód 75 µg    50 

Vitamin K 75 µg   100 

Selen 55 µg    100 

Molybden 50 µg    100 

Chrom 40 µg   100 

Vitamin D3 20 µg   400 

Vitamin B12 (Kobalamin) 5 µg   200 

Neobsahuje lepek ani laktózu, rostlinné pouzdro kapslí  
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Cosmoterra - Produkty pro kůži a vlasy 

Doporučené denní dávkování pro dospělé: 

Chtěli jsme tyto důležité stopové prvky poskytnout 
v dávkování, které odpovídá potřebám. Proto jsme 
je zapracovali do dvou různých kategorií kapslí, 
které se užívají v průběhu celého dne.  

Kapsle Sensitiv MVM*: 
Užíváme ráno a večer vždy 1 kapsli bezprostředně 
před jídlem a zapíjíme malým množstvím tekutiny. 

Kapsle Sensitiv PFS*: 
Užíváme ráno a večer vždy 1 kapsli společně  
s kapslí MVM* a zapíjíme malým množstvím 
tekutiny.  

Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. 

Denní dávka (2 kapsle Sensitiv PFS*) obsahuje:   
% 

DDD 

Lněný olej       1 000 mg * 

   obsahuje alfa-linolenovou kyselinu  383 mg * 

Koncentrát z kobylího mléka 500 mg  * 

Lecitin (sojový lecitin, rostlinný olej)   500 mg  * 

     obsahuje fosfolipidy 150 mg * 

Neobsahuje lepek   

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   

*MVM = multivitaminy a minerály 
*PFS = fosfolipidy a mastné kyseliny 

Cosmoterra - Produkty pro kůži a vlasy 

pokračování 

SENSITIV 

Kapsle s dvousložkovou formulí pro kůži  
a imunitní systém 
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