
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Kerabione x 60 kaps
 

Cena: 41,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Kerabione w postaci kapsułek przeznaczony jest dla osób, które chcą zadbać o kondycję swoich włosów, jednocześnie
wspierając skórę i paznokcie. Produkt ma starannie opracowaną formułę, dzięki której przyczynia się do uzupełniania niedoborów tych
substancji w organizmie. Suplement diety Kerabione jest rekomendowany osobom zmagającym się z problemem osłabionych i
nadmiernie wypadających włosów.

Wskazaniem do stosowania Kerabione jest potrzeba uzupełnienia zdrowej diety w składniki wpływające na kondycję włosów, skóry i
paznokci. Formuła preparatu została tak stworzona, by uzupełniać niedobory witamin i minerałów, a działanie kapsułek potwierdziła
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności. W skład kapsułek wchodzą chlorowodorek L-lizyny , L-cysteina, L-metionina oraz
żelatyna i dwutlenek tytanu. W produkcie znajduje się również kwas L-askorbinowy (witamina C), skrobia kukurydziana oraz drożdże
wzbogacone selenem, węglanem wapnia i cytrynianem cynku. Ponadto w preparacie znaleźć można octan D-alfa-tokoferylu (witamina
E), amid kwasu nikotynowego (niacyna, witamina B3) oraz ekstrakt z kiełków bambusa (Bambusa spp.) i roślinny stearynian magnezu, i
glukonian miedzi, octan retinylu (witamina A), hialuronian sodu, ryboflawinę (witamina B2) oraz D-biotynę (witamina H).

W składzie kapsułek Kerabione znajduje się biotyna (witamina H czy też witamina B7), która nazywana jest często witaminą piękna.
Biotyna poprawia kondycję włosów, przyczyniając się do pobudzania ich wzrostu. Kerabione to poza tym cynk i selen, które przyczyniają
się m.in. do wzmocnienia płytki paznokci. W produkcie znajduje się również miedź, która jako silny antyoksydant przyczynia się do
opóźniania procesów starzenia włosów, wspierając jednocześnie ich pigmentację. Skład suplementu diety uzupełniają również witaminy
C i E. Wspierają one ochronę mieszków włosowych przed wolnymi rodnikami, przez co przyczyniają się do poprawy ich kondycji.
Witamina C przyczynia się dodatkowo do poprawy mikrokrążenia skóry głowy oraz wspiera produkcję kolagenu. Kerabione to także
aminokwasy siarkowe, które są głównym budulcem włosów i paznokci. W składzie suplementu diety znaleźć można również witaminę A,
niacynę i ryboflawinę, które poprawiają kondycję skóry.

W opakowaniu suplementu diety Kerabione o masie netto 35,7 g znajduje się 60 dużych kapsułek zapakowanych w 3 blistry. Jest to
ilość suplementu diety, która wystarcza na miesięczną kurację. Produkt powinno się stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w
dawkach przez niego wskazanych. W przypadku pacjentów dorosłych i dzieci w wieku od 12. lat zaleca się przyjmowanie dwóch
kapsułek suplementu dziennie najlepiej w trakcie posiłku. Nie powinno się przyjmować dawki większej niż zalecana. W zalecanych
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dobowo dwóch kapsułkach produktu znajduje się 200 mg L-cysteiny, 200 mg L-lizyny, 200 mg L-metioniny, 80 mg (100% RWS) witaminy
C, 16 mg (100% RWS) niacyny, 13,34 mg ekstraktu z kiełków bambusa zawierającego 10 mg krzemu, 10 mg (83,33% RWS) witaminy E,
10 mg (100% RWS) cynku, 5 mg kwasu hialuronowego, 1,4 mg (100% RWS) ryboflawiny,
1 mg (100% RWS) miedzi, 800 µg (100% RWS) witaminy A, 55 µg (100% RWS) selenu, a oprócz tego
50 µg (100% RWS) biotyny.

Preparatu nie powinno się stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników i podawać dzieciom poniżej 12.
roku życia. Suplement diety Kerabione może mieć charakterystyczny zapach, który wydzielają jego składniki. Należy traktować go jako
uzupełnienie zdrowej diety, a nie jej substytut. Produkt należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w
temperaturze nieprzekraczającej 25 °C, chroniąc go jednocześnie przed wilgocią i światłem. Nie powinno się go stosować w dawkach
wyższych niż zalecane, a także zażywać, gdy minie termin jego ważności.

Składniki
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).

2 kapsułki - 1,19 g -RWS*

L- cysteina- 200 mg
L-lizyna - 200 mg
L- metionina - 200 mg
Witamina C - 80 mg - 100%
Niacyna - 16 mg - 100%
Ekstrakt z kiełków bambusa - 13,34 mg

zawierający krzem - 10 mg

Witamina E - 10 mg - 83,33%
Cynk - 10 mg - 100%
Kwas hialuronowy - 5 mg
Ryboflawina - 1,4 mg - 100%
Miedź - 1 mg - 100%
Witamina A - 800 µg - 100%
Selen - 55 µg - 100%
Biotyna - 50 µg -100%

*RWS - zalecanego dziennego spożycia (%)

Masa netto
Masa netto wynosi 35,7 g.

Przeciwwskazania
Suplement diety Kerabione powinien być stosowany zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też
farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 kapsułki dziennie przyjmowane podczas posiłku.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia preparatu Kerabione.

Stosowanie
Preparat Kerabione nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników suplementu.

Przechowywanie
Suplement diety Kerabione należy przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu o temperaturę poniżej 25°C. Chronić przed kontaktem ze
światłem i wilgocią.
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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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