Veel gestelde vragen
KERATINE CAPSULES
Inhoud: 60 vegetarische capsules (1 maand)

Wat is keratine?
Keratine is een lichaamseigen eiwit. Het
is de belangrijkste bouwstof van haren
en nagels. Keratine zorgt voor kracht en
ﬂexibiliteit.
Wat is Cynatine HNS®?
Cynatine HNS (HNS staat voor Hair, Nails,
Skin) is een gepatenteerd, volledig oplosbaar keratinehydrolysaat. De keratine is van
natuurlijke herkomst (wol). Cynatine HNS
bestaat uit 18 verschillende aminozuren.
Het aminozuurproﬁel is bijna identiek aan
dat van haar. Vooral het aminozuur cysteïne is ruim vertegenwoordigd, net als de
voorlopers van cystine (serine en methione).
In Cynatine HNS zitten deze aminozuren in
een peptide oplossing die makkelijk door
het lichaam wordt opgenomen.
Is de keratine in kerabelle® hetzelfde
als die in haarverzorgingsproducten?
Keratine is in verzorgingsproducten verschilt van het keratine in kerabelle®. Keratine is van nature niet oplosbaar. Cynatine
HNS is een oplosbaar keratinehydrolysaat,
dat goed door het lichaam wordt opgenomen.
Is kerabelle® geschikt voor vegetariërs?
Ja. Vanwege de herkomst van het keratine
(wol afkomstig van Nieuw Zeelandse schapen), is kerabelle® echter niet geschikt voor
veganisten.
Is de keratine halal / kosjer?
Cynatine HNS is gecertiﬁceerd halal en
kosjer. De capsules zijn plantaardig en bevatten geen gelatine.
Bevat kerabelle® allergenen?
Kerabelle® is vrij van bekende allergenen
zoals melk/lactose, soja, ei en tarwe, gluten.
Waarom is kerabelle® geen gummie?
Om kauwbare haarvitamines te maken,
worden veel hulpstoffen, suiker of zoetstoffen en vaak synthetische kleurstoffen
gebruikt. Vitamines en andere nutriënten
blijven minder goed stabiel in gummies.
Wij hebben gekozen voor zo min mogelijk
hulpstoffen. De vulstof bamboepoeder is
een goede aanvulling, omdat het een bron
van silicium is.

Waarom zitten er niet meer vitamines
en mineralen in kerabelle®?
Wij vinden het belangrijk dat je kerabelle®
indien gewenst ook kunt gebruiken in combinatie met een compleet multipreparaat,
zonder risico van overdosering.
Waarom bevat kerabelle® geen hogere
dosis biotine?
Biotine is nodig voor het gezond houden
van haar. De Referentie Inname (RI) van biotine is vastgesteld op 50 microgram (mcg).
Dit is de hoeveelheid in kerabelle®.
Er zijn producten die wel 1000 (dit is 2000%
van de Referentie Inname) tot 10.000 mcg
biotine bevatten. Er is geen hard wetenschappelijk bewijs dat suppletie van biotine
in een dergelijke megadosering voordelen
heeft voor personen die geen tekort hebben. Biotine is een veilige stof, maar een
extreem hoge dosering biotine kan interfereren met laboratoriumonderzoek en leiden
tot een vals verlaagde of vals verhoogde
uitslag (o.a. van schildklierhormonen).

GEBRUIK
Hoe lang mag ik kerabelle® gebruiken?
Er is geen maximale termijn voor het
gebruik van kerabelle®. Wij adviseren de
capsules minimaal 90 dagen te nemen voor
voller haar en een goede haargroei.
Wat is het advies na een haartransplantatie?
Start voor een optimale nazorg direct na de
transplantatie met het gebruik van kerabelle® capsules, bij voorkeur minimaal voor
12 maanden.
het collageen dat na inname
Kan ik de capsules openen?
Ja. Als je het moeilijk vindt om een capsule
door te slikken, dan kan de steekcapsule
worden geopend. Meng de inhoud bijvoorbeeld door een smoothie of vruchtensap.
Hoeveel capsules moet ik gebruiken?
NVan Cynatine® HNS is bewezen dat het
effectief is bij 500 mg per dag. Dit komt
overeen met 2 capsules kerabelle® per
dag. Voor alleen wat extra ‘shine’ kun je na
30 dagen overgaan op 1 capsule per dag.
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Kan ik kerabelle® gebruiken
naast mijn medicijnen?
Voor zover bekend zijn er geen interacties
tussen de ingrediënten in kerabelle® en
geneesmiddelen. Neem bij twijfel contact op
met de apotheek alvorens een voedingssupplement te gebruiken.
Kan ik kerabelle® gebruiken in combinatie
met orale anticonceptie (‘de pil’)?
Ja. Het supplement heeft geen invloed op de
werking van anticonceptiva.

WERKING
Is er onderzoek gedaan naar dit product?
Er zijn verschillende studies verricht, waaronder 2 dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken. Al na een maand
werd bij 95% van de proefpersonen in de
Cynatinegroep een toename van glans
gezien. Cynatine HNS stimuleerde de groei
van het haar en maakte het haar sterker (binnen 90 dagen).
Hoe lang moet ik kerabelle®
gebruiken voor ik effect merk?
Haar groeit langzaam, dus het duurt even
voor je resultaat ziet. Wij adviseren dit supplement minimaal 3 maanden te gebruiken.
Krijg ik meer ook meer lichaamsbeharing
of haar op mijn gezicht?
Nee. Onderzoek wijst uit dat de algehele beharing van het lichaam of op het gezicht niet
toeneemt door gebruik van kerabelle®.
Is kerabelle® ook goed voor mijn huid?
Uit onderzoek blijkt dat Cynatine HNS ook
de structuur en de elasticiteit van de huid
verbetert. Het maakt de huid zachter en kan
helpen om ﬁjne lijntjes tegen te gaan.

Boost your hair from the inside out
kerabelle® is een beautysupplement voor het haar. Het hoofdbestanddeel in deze formule is natuurlijk keratine in de vorm van Cynatine
HNS. De keratine wordt gewonnen uit de wol van schapen, afkomstig uit Nieuw Zeeland. Een gepatenteerde techniek zorgt ervoor dat de
keratine oplosbaar is. Hierdoor is het keratine-eiwit geschikt voor menselijke consumptie en wordt het voor 95% in het lichaam opgenomen.
kerabelle® kan worden ingezet voor extra glans, voor versteviging van het haar, maar ook als ondersteuning van de haargroei,
bijvoorbeeld in de periode na een haartransplantatie.
Toepassingen kerabelle®
Na een periode van stress
Tijdens een afslankdieet of na gewichtsverlies
Na een operatie of ziekte
Tijdens de menopauze

Na een bevalling
Na een haartransplantatie
Voor extra glans en mooier, voller haar

Kerabelle® bevat 500 mg Cynatine® HNS per dagdosering van 2 capsules. Dit is de hoeveelheid waarvan in klinisch onderzoek is bewezen
dat het haar en nagels, maar ook de huid verbetert.

HOE WERKT HET?

Haar bestaat voor 95% uit het eiwit keratine. Het is de belangrijkste structurele bouwsteen voor haar en nagels en zorgt voor de
stevigheid van zowel de haren als de nagels. Het keratine-eiwit is opgebouwd uit aminozuren, met een hoog percentage aan zwavelhoudende aminozuren zoals cysteïne. Cynatine HNS is een geconcentreerde, natuurlijke bron van het aminozuren (serine, glutaminezuur,
cysteïne en methionine) die van belang zijn voor de structuur van het haar. In kerabelle® worden deze aminozuren aangeboden in een
biologisch beschikbare tri-peptide-vorm. Ze worden daardoor vrijwel goed opgenomen door het lichaam, en vervolgens in het haar.
Studies
Dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek is
uitgevoerd onder mannelijke en vrouwelijke proefpersonen. De helft van deze personen nam gedurende 3 maanden een placebo. Dit werd vergeleken met
testpersonen die een supplement namen met 500
mg Cynatine® HNS per dagdosering. Men onderzocht wat de invloed is van dit speciﬁeke keratine
op het haarverlies en de haargroei. Ook de haarsterkte, aminozuursamenstelling en haarglans
werden gemeten.
Resultaten
De kwaliteit van het haar nam signiﬁcant toe bij de
groep die Cynatine® HNS nam. Het supplement
verhoogde de hoeveelheid structurele aminozuurcomponenten in het haar tot wel 20%.
100% van de proefpersonen had minder haarverlies
(minimaal 20%, maximaal 47%). Dit is te verklaren
door een toename van de haargroei in de anagene
(groei)fase, en een verkorting van de telogene (uitval)fase.
95% van de proefpersonen merkte dat het haar meer
glans kreeg (tot 65% toename) door gebruik van
Cynatine® HNS. Bij 88% werd het haar sterker. Ook
werden vanaf 30 dagen Cynatine® HNS- inname verbetering waargenomen in het uiterlijk van de nagels,
waaronder de gladheid en kleur. De conclusie van
het onderzoek was dat Cynatine HNS een effectief
supplement is om haar en nagels in 90 dagen of
minder te verbeteren.
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