
Versterkte bio-assimilatie van de vitale substanties voor de groei van het haar. 

HET KERATON-EFFECT: 
Als het haar dof en levenloos is of uitvalt, verandert een goede shampoo daar vaak absoluut 
niets aan. Waarschijnlijk is de voedingstoevoer van de haarwortel ontoereikend om voor een 
gezonde en veerkrachtige groei te zorgen. 

Keratine is een essentieel proteïne voor het haar en de nagels. Het onderscheidt zich van andere prote-
ines omdat de chemische structuur ervan zwavelige aminozuren bevat (methionine, cystine, cystéïne). 
Deze worden normaal gesproken aangevoerd via de voeding maar aangezien de moderne traditionele 
voedingsstoffen er nogal weinig van bevatten, is het mogelijk dat het organisme onvoldoende kera-
tine krijgt. De optimale oplossing in dat geval is om een voedingssupplement in te nemen: KERATON.
 
Iedere KERATON capsule bevat eigenlijk een grote en uiterst evenwichtig gedoseerde hoeveelheid van 
deze speciale aminozuren. Daarbij wordt hun opname door het organisme vergemakkelijkt door de 
aanwezigheid van polysacchariden, proteïnen, vitaminen en andere essentiële en zeldzame stoffen 
die afkomstig zijn van plantaardige micro-organismen die men Spirulina noemt (orde van de cyanop-
hycea of blauwgroene micro-algen). Deze stoffen met een hoog bio-assimilatie potentieel, vormen 
een uitgebreide specifieke excipiens voor de resorptie van de zwavelige aminozuren en de andere 
essentiële bestanddelen die noodzalijk zijn voor de groei van het haar en de nagels (cytochroom, 
flavoprotéïnes, lipoprotéïne membranen, glycoproteïnen...). Door deze speciale formulering verschilt 
KERATON van de traditionele proteïnen en vitaminesupplementen.

AANWIJZINGEN:
Dof en fragiel haar zonder volume. Bij haaruitval als gevolg van een niet evenwichtige voeding.  
Na de bevalling is het hormonale evenwicht vaak verstoord. Dit leidt tot specifieke voedingsnoden die 
schadelijk zijn voor de goede gezondheid van het haar en de hoofdhuid. 

GEBRUIK: 
2 capsules 2 keer per dag, liefst gedurende de maaltijden en met een drankje. Buiten het bereik van 
warmte en vochtigheid houden.

VOORZORGEN: 
De aanbevolen dagelijkse in te nemen portie niet overschrijden. 
Mag niet gebruikt worden als vervanging voor een gevarieerde voeding. 
Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. 

SAMENSTELLING (PER CAPSULE): 
Plant : Arthrospira  platensis nébulisaat 115 mg
Aminozuren : DL-methionine 100 mg; L-cysteine HCl 80 mg; L-cystine 25 mg
Antiklontermiddelen : Magnesiumsilicaat; Magnesiumstearaat; Colloidal silicium dioxide
Capsule : Gelatine; Titaandioxide; Indigokarmijn
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