
Age Splendor Capil·lar amb
Catalasa Cannablock

EAN: 8435110850863 FABRICANTE: NATURLIDER

Preus vàlids excepte canvis a la nostra web. IVA inclòs. Doc. Version bf-trf-G-20230504
https://bio-farma.es/comprar/naturlider-age-splendor-capila-middot-lar-amb-catalasa-cannablock_4941/

   https://bio-farma.es - info@bio-farma.es C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain +34 696 79 77 77  

Age Splendor capil·lar amb catalasa de Naturlider, és el millor complement alimentari per no tenir cabells
blancs. Age Splendor capil·lar conté l'enzim catalasa en la composició, que és la responsable de la
pigmentació normal del cabell.

DESCRIPCIÓ

Age Splendor Capilar amb catalasa de Naturlider, impedeix l'aparició dels temuts cabells blancs.
Age Splendor capil·lar conté l'enzim catalasa en la composició, que és la responsable de la pigmentació
normal del cabell. Les possibles causes de l'aparició de cabells blancs són l'envelliment natural, l'estrès, el
dèficit de vitamines, el tabac, i també factors genètics.

El coure es troba present a l'organisme en 100 a 150 mg i el 90% d'aquesta quantitat es troba en
músculs,  ossos  i  fetge.  El  coure  participa  en  la  formació  de  l'hemoglobina  i  és  fonamental  per  al
desenvolupament i el manteniment d'ossos, tendons, teixit connectiu i el sistema vascular. Entre les
funcions del coure es troba la formació de la melanina, que és un pigment format en cèl·lules anomenades
melanòcits que és molt important en la pigmentació del cabell, pell i ulls. El zinc és un mineral essencial
per al nostre organisme, més del 85% del total de zinc present al nostre cos es diposita als músculs,
ossos, testicles, cabells, ungles i teixits pigmentats de l'ull. L'enzim catalasa és tan crucial per a la nostra
salut que es troba a gairebé tots els organismes vius del planeta que estan exposats a l'oxigen. Aquest
enzim antioxidant pot catalitzar la conversió de peròxid d'hidròxid en aigua i oxigen. El peròxid d'hidrogen
és un subproducte del metabolisme cel·lular que dóna suport a algunes funcions útils incloent-hi una
resposta immunològica saludable. Els cabells blancs són cabells que s'han tornat de color blanc o gris per
una pèrdua de pigmentació, aquesta decoloració del cabell es deu en concret a una disminució de la
melanina, que és la que determina el color dels cabells, entre altres coses. La principal causa de l'aparició
de cabells blancs és l'envelliment natural, i són causats per grans quantitats de peròxid d'hidrogen que
s'acumula als fol·licles dels cabells, decolorant els cabells i evitant la melanina que produeix el color de els
pigments  sintetitzats.  A  més  conté  biotina  i  zinc  que  contribueixen  al  manteniment  del  cabell  en
condicions normals, i coure que contribueix a la pigmentació normal del cabell.
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