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Kerabione Booster x 30 kaps
 

Cena: 50,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Kerabione Booster w postaci kapsułek to produkt z formułą wspierającą wzrost włosów kobiet i mężczyzn. Kerabione
Booster od Valentis pomaga zadbać o kondycję włosów od wewnątrz, uzupełniając zdrową dietę w składniki, które wspierają wzrost
włosów, normalizują działanie układu hormonalnego, a także chronią przed stresem oksydacyjnym.

Na co jest Kerabione Booster? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanej diety o cenne kwasy
tłuszczowe, minerały i witaminy, które przyczyniają się do wspierania procesu wzrostu włosów. Produkt szczególnie polecany jest
osobom o włosach cienkich, osłabionych i rzadkich. Nie tylko uzupełnia ewentualne niedobory, ale również celuje w czynniki, które
hamują prawidłowy porost włosów, czyli wspiera pracę układu hormonalnego oraz przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu. W skład
suplementu diety wchodzi palma sabałowa, która wspiera prawidłowy wzrost włosów, a także wiesiołek dwuletni, który wspomaga
prawidłowy metabolizm oraz przyczynia się do właściwego funkcjonowania układu hormonalnego. Recepturę suplementu diety
Kerabione Booster uzupełnia dodatek witaminy E i miedzi, które wspomagają ochronę antyoksydacyjną komórek. Miedź dodatkowo
wspiera utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów, a witamina E przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

W opakowaniu o masie netto 25,8 g znajduje się 30 kapsułek Kerabione Booster. W skład 1 kapsułki wchodzą cenne dla organizmu
kwasy tłuszczowe, czyli 150 mg kwasów omega 3 (olej z ryb sardeli), 100 mg gęstego wyciągu z owoców palmy sabałowej (co
odpowiada 80 mg kwasów tłuszczowych), a także 50 mg oleju z nasion wiesiołka dwuletniego (co odpowiada 4,5 mg kwasu gamma
linolenowego/GLA). Oprócz tego recepturę suplementu diety uzupełniają witaminy i minerały, czyli 1,8 mg (15% RWS) witaminy E, 1000
µg (100% RWS) miedzi oraz 120 µg (15% RWS) witaminy A. Skład produktu uzupełniają substancje pomocnicze. Składniki pomocnicze
produktu to: żelatyna, olej słonecznikowy, glicerol, sorbitol, woda oczyszczona, dwutlenek krzemu, wosk pszczeli żółty, lecytyna sojowa
oraz dwutlenek tytanu.

Suplement diety Kerabione Booster należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach nie większych niż wskazane.
Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Kerabione Booster dziennie. Produkt najlepiej przyjmować w czasie posiłków, popijając
odpowiednią ilością wody.
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Przeciwwskazaniem do stosowania suplementu diety Kerabione Booster jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
Kobiety spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem, zanim zastosują suplement diety Kerabione
Booster.

Suplement diety Kerabione Booster nie powinien być traktowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia – może
natomiast być stosowany jako ich uzupełnienie. Zaleca się bezpieczne przechowywanie produktu, czyli w miejscu niewidocznym i
niedostępnym dla dzieci, a jednocześnie dodatkowo chroniącym przed wilgocią i temperaturą przewyższającą 25°C.

Składniki
olej z ryb (sardeli) zawierający kwasy tłuszczowe Omega-3, żelatyna, wyciąg gęsty z owoców palmy sabałowej (Serenoa repens/Sabal
serrulata) o zawartości 80 % kwasów tłuszczowych, olej słonecznikowy, olej z nasion wiesiołka dwuletniego (Oenothera biennis)
tłoczony na zimno (o zawartości 9 % kwasu gamma-linolenowego (GLA)), substancje utrzymujące wilgoć – glicerol i sorbitole, woda
oczyszczona, emulgator - dwutlenek krzemu, stabilizator - wosk pszczeli żółty, emulgator - lecytyny sojowe, D-alfa-tokoferol (witamina E),
barwnik - dwutlenek tytanu, siarczan miedzi (II) (miedź), palmitynian retinylu (witamina A).

1 kapsułka zawiera:

Kwasy Omega 3 - 150 mg*
Wyciąg gęsty z owoców palmy sabałowej - 100 mg*, w tym:

kwasy tłuszczowe - 80 mg*
Olej z nasion wiesiołka dwuletniego - 50 mg* w tym:

 kwas gamma linolenowy/GLA - 4,5mg*
Witamina E - 1,8mg (15% RWS)
Miedź 1000µg (100% RWS)
Witamina A 120µg (15% RWS)

RWS - referencyjna wartość spożycia

Masa netto
25,8 g (30 kapsułek po 0,86g)

Charakterystyka
Palma sabalowa przyczynia się do prawidłowego wzrostu włosów. Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmenatcji włosów. 
Wiesiołek dwuletni przyczynia się do prawidłowego metabolizmu i funkcjonowania układu hormonalnego. Witamina A odgrywa rolę w
procesie specjalizacji komórek. Witamina E i miedź pomagają o ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dla kobiet i mężczyzn 1 kapsułka dziennie podczas posiłków.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wytwórca:
Valentis AG, CH-6982 Agno – Lugano, Szwajcaria
Importer:
VALENTIS POLSKA Sp. z o. o. Ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Polska

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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