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Kerabione Mama, tabletki, 60 szt.
 

Cena: 39,14 zł

Opis słownikowy

Marka Kerabione

Postać tabletki

Producent Valentis

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Kerabione Mama, tabletki, 60 szt.

Kerabione Mama - suplement diety wspomagający włosy i paznokcie. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Kerabione Mama, tabletki, 60 szt.

Substancja przeciwzbrylaj?ca - celuloza mikrokrystaliczna, L-cysteina, L-metionina,
kwas L-askorbinowy (witamina C), maltodekstryna, fumaran ?elaza (II) (?elazo),
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
przeciwzbrylaj?ca – sole magnezowe kwasów t?uszczowych, amid kwasu
nikotynowego (niacyna), L-selenometionina (selen), substancje przeciwzbrylaj?ce –
dwutlenek krzemu i kwasy t?uszczowe, glukonian miedzi (II) (mied?), D-pantotenian
wapnia (kwas pantotenowy), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), rybo?awina,
kwas pteroilomonoglutaminowy (kwas foliowy), jodek potasu (jod), D-biotyna,
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metylokobalamina (witamina B12), stabilizatory – hydroksypropylometyloceluloza i
hydroksypropyloceluloza, substancja przeciwzbrylaj?ca – talk, trójglicerydy kwasów
t?uszczowych o ?redniej d?ugo?ci ?a?cucha, barwniki – dwutlenek tytanu i tlenki
?elaza.

Sk?adniki 2 tabletki % RWS*
L-cysteina 200 mg ---

L- metionina 200 mg ---

Witamina C 120 mg 150%

Niacyna 16 mg 100%

?elazo 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%

Mied? 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 Warto?? Spo?ycia.

Produkt bezpieczny dla kobiet w ci??y i karmi?cych piersi?.

Działanie Kerabione Mama, tabletki, 60 szt.

Biotyna, selen i cynk wspomagają zachować zdrowe włosy.

Miedź wspiera utrzymanie prawidłowej pigmentacji włosów.

Selen i cynk wspomagają zachować zdrowe paznokcie.

Żelazo, foliany, witamina B12 wpływają na proces podziału komórek.

Jod wspomaga prawidłową produkcję hormonów tarczycy oraz prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.
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Dawkowanie Kerabione Mama, tabletki, 60 szt.

Dorośli: 2 kapsułki dziennie podczas posiłku.

Informacje dodatkowe Kerabione Mama, tabletki, 60 szt.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważoną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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