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Kerabione Mama x 60 tabl
 

Cena: 47,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Kerabione Mama w postaci tabletek jest produktem od Valentis szczególnie dedykowanym kobietom w ciąży oraz w
okresie laktacji, które zazwyczaj nie mogą stosować wielu medykamentów. Na co jest Kerabione Mama? Wskazaniem do stosowania
suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków kobiet spodziewających się dziecka i karmiących piersią w składniki
wspomagające kondycję włosów i paznokci. W składzie suplementu diety znajduje się między innymi jod, który wspomaga
funkcjonowanie tarczycy, a przy tym wspiera gospodarkę hormonalną organizmu kobiety. Oprócz tego preparat zawiera witaminy i
minerały w dawkach odpowiednio dobranych do potrzeb kobiet w ciąży i karmiących piersią. To między innymi biotyna, cynk i selen,
które wspomagają kondycję włosów, a także miedź, która przyczynia się do utrzymania prawidłowej pigmentacji włosów. Dodatkowo w
składzie suplementu diety znajduje się żelazo, witamina B12 i foliany, które wspomagają procesy podziału komórek. Dzięki zawartości
cynku i selenu suplement diety wspomaga kondycję paznokci.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Kerabione Mama. W skład 2 tabletek suplementu diety wchodzi 200 mg L-cysteiny oraz 200 mg
L-metioniny, a także 120 mg (150% RWS) witaminy C oraz 16 mg (100% RWS) niacyny, a dodatkowo 16 mg (114% RWS) żelaza, 12 mg
(120% RWS) cynku, 10 mg (83% RWS) witaminy E, 5 mg (83% RWS) kwasu pantotenowego, 1,5 mg (107% RWS) witaminy B6, 1,4 mg
(100% RWS) ryboflawiny, 1 mg (100% RWS) miedzi, 600 µg (300% RWS) kwasu foliowego, 150 µg (100% RWS) jodu, 60 µg (109% RWS)
selenu, 45 µg (90% RWS) biotyny oraz 5 µg (200% RWS) witaminy B12. Skład suplementu diety Kerabione Mama uzupełniają substancje
pomocnicze. Szczegółowy wykaz substancji pomocniczych zawartych w suplemencie diety można sprawdzić na jego opakowaniu.
Produkt należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta i w zalecanych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie
Kerabione Mama to 2 tabletki dziennie. Kapsułki suplementu diety najlepiej przyjmować w czasie posiłku. Nie należy przyjmować
większej dawki produktu niż wskazana. Jedno opakowanie stosowanego zgodnie z zaleceniami suplementu diety powinno wystarczyć
na miesięczną suplementację.

Suplement diety Kerabione Mama ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy powinni z niego korzystać. Przeciwwskazaniem do
stosowania tabletek jest nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu. W przypadku wystąpienia u pacjentki jakichkolwiek
objawów nadwrażliwości po zastosowaniu suplementu diety Kerabione Mama należy zaprzestać jego dalszego stosowania i
skonsultować się z lekarzem.
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Suplement diety Kerabione Mama nie zastąpi zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, dlatego nie powinien być traktowany
jako ich zamiennik. Produkt może natomiast je uzupełniać, jednak nie należy przyjmować go w większych dawkach niż rekomendowane.
Suplement diety Kerabione Mama należy przechowywać w taki sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci.
Tabletki najlepiej przechowywać w temperaturze pokojowej, chroniąc je przed wilgocią

Składniki
substancja przeciwzbrylająca: celuloza mikrokrystaliczna, L-cysteina, L-metionina, kwas L-askorbinowy (witamina C), maltodekstryna,
fumaran żelaza (II) (żelazo), stabilizator: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, cytrynian cynku (cynk), octan DL-alfa-
tokoferylu (witamina E), stabilizatory: poliwinylopirolidon i hydroksypropyloceluloza o niskim stopniu podstawienia (L-HPC), substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, amid kwasu nikotynowego (niacyna), L-selenometionina (selen), substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu i kwasy tłuszczowe, glukonian miedzi (II) (miedź), D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy),
chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu (jod), D-biotyna,
metylokobalamina (witamina B12), stabilizatory: hydroksypropylometyloceluloza i hydroksypropyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca: talk, trójglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, barwniki: dwutlenek tytanu i tlenki żelaza.
Skład zalecanej dziennej porcji

2 tabletki RWS*
L- cysteina 200 mg –
L- metionina 200 mg –
Witamina C 120 mg 150 %
Niacyna 16 mg 100 %
Żelazo 16 mg 114 %
Cynk 12 mg 120 %
Witamina E 10 mg 83 %
Kwas pantotenowy 5 mg 83 %
Witamina B6 1,5 mg 107 %
Ryboflawina 1,4 mg 100 %
Miedź 1 mg 100 %
Kwas foliowy 600 µg 300 %
Jod 150 µg 100 %
Selen 60 µg 109 %
Biotyna 45 µg 90 %
Witamina B12 5 µg 200 %

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
39 g

Charakterystyka

Kerabione Mama to suplement diety dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Pomaga zachować zdrowe włosy – biotyna, selen, cynk
Pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów – miedź
Pomaga zachować zdrowe paznokcie – selen, cynk
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek – żelazo, foliany, witamina B12
Pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy – jod

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

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

Producent
Wytwórca:
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Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Switzerland
Dystrybutor:
Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Poland

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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