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Kerabione, 60 kaps.
 

Cena: 49,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Skład:
2 kapsułki zawierają: 200 mg L-cysteiny, 200 mg L-lizyny, 200 mg L-metioniny, 80 mg witaminy C, 16 mg niacyny, 13,34 mg ekstraktu z
kiełków bambusa, zawierający krzem, 10 mg witaminy E, 10 mg cynku, 5 mg kwasu hialuronowego, 1,4 mg ryboflawiny, 1 mg miedzi,
800 mcg witaminy A, 55 mcg selenu, 50 mcg biotyny
Skład ogółem: L-lizyny chlorowodorek, L-cysteina, L-metionina, otoczka kapsułki (żelatyna, barwnik - dwutlenek tytanu), kwas L-
askorbinowy (witamina C), skrobia kukurydziana, drożdże wzbogacone w selen, substancja przeciwzbrylająca - węglan wapnia, cytrynian
cynku, octan D-alfa-tokoferylu (witamina E), amid kwasu nikotynowego (niacyna, witamina B3), ekstrakt z kiełków bambusa (Bambusa
spp.), substancja przeciwzbrylająca - roślinny stearynian magnezu, glukonian miedzi, octan retinylu (witamina A), hialuronian sodu,
ryboflawina (witamina B2), D-biotyna (witamina H).

Działanie:
KERABIONE to suplement diety, który charakteryzuje się złożonym składem. Zawiera biotynę, selen i cynk które korzystnie oddziałują na
stan włosów. Miedź przyczynia się do utrzymania prawidłowej pigmentacji włosów. Selen i cynk wzmacniają płytkę paznokciową. Cynk
przyczynia się do uregulowania pracy gruczołów łojowych. Ogranicza przetłuszczanie się skóry i włosów oraz przyśpiesza gojenie się
naskórka. Witamina A regeneruje i odnawia uszkodzoną skórę. Selen bierze udział w prawidłowej syntezie białka. Kwas hialuronowy
przyczynia się do utrzymania właściwego nawilżenia skóry. Zwiększa jej elastyczność i pobudza odnowę. Przyczynia się do ochrony
kolagenu i elastyny. KERABIONE ma postać kapsułek przeznaczonych do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych i młodzieży od 12 roku życia w celu zachowania dobrego stanu włosów skóry i
paznokci.

Dawkowanie:
Stosować doustnie. U osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia zaleca się stosowanie dawki wynoszącej 2 kaps./24h w czasie
jedzenia.
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