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Kerabione Booster, dla wzrostu włosów kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 42,92 zł

Opis słownikowy

Marka Kerabione

Postać kapsułki

Producent Valentis

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Kwasy omega-3, Miedź, Olej z wiesiołka, 
Palma sabałowa, Witamina A, Witamina E

Opis produktu
 

Opis Kerabione Booster, dla wzrostu włosów kapsułki, 30 szt.

KERABIONE™ BOOSTER to kompleksowa formuła dla wzrostu włosów. Wchodząca w skład suplementu palma sabałowa niesie ze soba
wiele korzyści dla ogólnego zdrowia i dobrostanu. Badania wykazały, że ma ona działanie antyandrogenne, hamujące 5-α-reduktazy typu
1 i 2, prolaktyny oraz proliferację komórek. W konsekwencji, oprócz zastosowania w leczeniu reumatyzmu, uogólnionych stanów
zapalnych czy chorób narządów płciowych, wykorzystywana jest do leczenia łysienia androgennego i w skórnych przypadłościach typu
trądzik, łojotok czy zaskórniki. Przyczyniając się do prawidłowego wzrostu włosów powoduje zmniejszenie łysienia i zwiększa gęstnienie
włosów. Reguluje też wydzielanie sebum (łoju skórnego), więc zapobiega nadmiernemu przetłuszczaniu włosów.

Działanie Kerabione Booster, dla wzrostu włosów kapsułki, 30 szt.

Wiesiołek dwuletni przyczynia się do prawidłowego metabolizmu i funkcjonowania układu hormonalnego. Zawiera on kwas linolowy oraz
kwas gamma-linolenowy (GLA) należące do grupy kwasów omega-6. Kwasy te regulują czynności fizjologiczne w organizmie i
uczestniczą w przemianach biochemicznych. Kwas linolowy od dawna stosowany jest jako składnik kosmetyków ponieważ wykazuje
bardzo korzystny wpływ na kobiecą skórę. Olej wiesiołkowy zawiera aż 70% tego kwasu. Kwas gamma-linolenowy (GLA) zaś redukuje
poziom cholesterolu i obniża wysokie ciśnienie, korzystnie wpływa na gospodarkę trójglicerydów, a także zmniejsza stany zapalne i
wykazuje właściwości łagodzące objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Witamina A i miedź wspierają ochronę komórek przed
stresem oksydacyjnym. Dodatkowo witamina A przyspiesza odnowę naskórka, wzmacnia jego funkcję ochronną i zmniejsza utratę wody
ze skóry. Intensyfikuje za to produkcję kolagenu i elastyny - podstawowych składników budulcowych skóry. Likwiduje też drobne
zmarszczki i przebarwienia. Sprawia, że skóra jest jędrna, elastyczna i nawilżona. Może też wspomóc leczenie trądziku. Miedź,
natomiast, oprócz właściwości przeciwstarzeniowych, uelastycznia i dotlenia komórki skóry. Wspomaga też utrzymanie prawidłowej
pigmentacji włosów i reguluje wydzielanie sebum. Witamina E o mianie "witaminy młodości", opóźnia proces starzenia się skóry. Jest też
silnym przeciwutleniaczem chroniącym organizm przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem komórek, spowodowanym przez wolne
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rodniki.

Skład Kerabione Booster, dla wzrostu włosów kapsułki, 30 szt.

kwasy t?uszczowe 0mega-3, ?elatyna, wyci?g g?sty z owoców palmy saba?owej

(Serenoa repens/Sabal serrulata) o zawarto?ci 80 % kwasów t?uszczowych, olej

s?onecznikowy, olej z nasion wiesio?ka dwuletniego (Oenothera biennis) t?oczony na

zimno (o zawarto?ci 9 % kwasu gamma-linolenowego (GLA)), substancje utrzymuj?ce

wilgo? - glicerol i sorbitole, woda oczyszczona, emulgator - dwutlenek krzemu,

stabilizator - wosk pszczeli ?ó?ty, emulgator - lecytyny sojowe, D-alfa-tokoferol

(witamina E), barwnik -dwutlenek tytanu, siarczan miedzi (II) (mied?), palmitynian

retinylu (witamina A).

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
Kwasy Omega 3 150 mg ---

Wyci?g g?sty z owoców

palmy saba?owej

w tym

kwasy t?uszczowe

100 mg

 

80 mg

---

 

---

Olej z nasion wiesio?ka

dwuletniego

w tym

kwas gamma linolenowy

(GLA)

50 mg

 

4,5 mg

---

 

---

Witamina E 1,8 mg 15%
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Mied? 1000 µg 100%

Witamina A 120 µg 15%

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Dawkowanie Kerabione Booster, dla wzrostu włosów kapsułki, 30 szt.

Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki suplementu KERABIONE™ BOOSTER dziennie. Kapsułkę należy przyjmować podczas posiłku.

Informacje dodatkowe Kerabione Booster, dla wzrostu włosów kapsułki, 30 szt.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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