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Kerabione Mama 60 tabletek
 

cena: 48,38 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna/dawka

-

Opis produktu
 

Opis:
Bycie mamą, to dla Ciebie nowy i z pewnością ważny etap życia. Kiedy przygotowywałaś się do pozostania mamą pragnienie aby Twoje
dziecko było zdrowe dominowało wszystkie inne potrzeby. Jednocześnie, jak każda matka, sama powinnaś zachować siłę i gotowość na
nowe wyzwania. To ważne, żeby Twojemu szybko zmieniającemu się ciału nie brakowało żadnych substancji. Bujne, błyszczące i mocne
włosy są znakiem dobrego zdrowia i piękna. Zmęczenie, stres, nerwowość i zmiany hormonalne w trakcie i po ciąży wpływają na stan
włosów. Dlatego dobrze zbilansowana dieta ze wszystkimi niezbędnymi składnikami jest bardzo ważna dla zdrowych włosów. Ponieważ
wszystkie tkanki i zachodzące w nich procesy w naszym ciele są ściśle ze sobą połączone, te same substancje, które są niezbędne dla
włosów, mogą być równie korzystne dla paznokci. Wiadomo, że biotyna, selen i cynk pomagają zachować zdrowe włosy, a miedź
pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów. Ponadto witaminy C, E i ryboflawina pomagają w ochronie komórek przed
stresem oksydacyjnym. W czasie gwałtownych zmian zachodzących w kobiecym organizmie w czasie ciąży i w okresie połogu każda
matka potrzebuje nie tylko substancji przydatnych do pielęgnacji włosów, ale przede wszystkim witamin i mikroelementów niezbędnych
do przebiegu ważnych funkcji organizmu i narządów matki oraz jej szybko rosnącego dziecka, takich jak żelazo, foliany i witaminy z
grupy B.

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 %
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Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważoną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie
może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego stylu życia.

Sposób użycia:
2 tabletki dziennie
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