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+   za lepo porjavelo polt

+   za boljšo prehranjenost kože

+   za zaščito kože

BREZ SKRBI DO
ČUDOVITE POLTI

Zdaj z NARAVNIM BETA KAROTENOM 



Braunemon® je prehransko 
dopolnilo, ki zaradi vsebnosti 
naravnega beta karotena, 
pantotenske kisline, riboflavina, 
vitamina E in vitamina C vpliva na 
zdravje in videz kože. 

O izdelku

Koža je oksidativnemu 

stresu* zaradi delovanja 

sončnih žarkov še posebej 

izpostavljena. Vitamin E, 

vitamin C in riboflavin imajo 

vlogo pri zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. 

*Oksidativni stres je porušeno dinamično 

ravnovesje med tvorbo reaktivnih zvrsti kisika 

(prosti radikali) in antioksidativno zaščito. 

Oksidativni stres vodi v poškodbe celic, kar se 

odraža tudi s pospešenim staranjem kože.



Sestava in delovanje

Beta karoten sodi v skupino karotenoidov, 

pigmentov/barvil, ki se naravno pojavljajo 

v rastlinah in jih ljudje zaužijemo z 

uživanjem rumene in tudi zelene zelenjave. 

Beta karoten je provitamin ki ga naše 

telo pretvori v vitamin A, če vitamina A 

primanjkuje. 

V primeru dobre preskrbljenosti z 

vitaminom A se večji del beta karotena 

naloži v zgornjo plast kože in jo obarva 

svetlo rjavo. Tako pridobljena barva varuje 

kožo pred uničujočim delovanjem sončnih 

žarkov.

BETA-KAROTEN

PANTOTENSKA KISLINA

RIBOFLAVIN

Riboflavin 
prispeva k 
ohranjanju

zdrave kože

Riboflavin (vitamin B2) prispeva k ohranjanju zdrave 

kože. Kot vitamin ima vlogo pri zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom. Riboflavin je izredno občutljiv na 

svetlobo, zato na soncu izpostavljeni koži razpada in so 

potrebe v času sončenja lahko višje.

Pantotenska kislina ima vlogo pri sintezi in presnovi 

steroidnih hormonov, vitamina D in nekaterih prenašalcev 

živčnih impulzov. Prispeva tudi k zmanjševanju utrujenosti 

in izčrpanosti.



Hranilna vrednost v priporočenem dnevnem 
odmerku (1 kapsula Braunemona®):

*PDV - Priporočeni dnevni vnosi vitaminov in 

mineralov (odrasli).

Koža je oksidativnemu stresu zaradi 

delovanja sončnih žarkov še posebej 

izpostavljena. Vitamin E, vitamin C in 

riboflavin imajo vlogo pri zaščiti celic 

pred oksidativnim stresom. Vitamina E in 

C pri tem delujeta vzajemno, saj vitamin C 

obnavlja že porabljen vitamin E. Vitamin C 

ima tudi vlogo pri nastajanju kolagena za 

normalno delovanje kože.

VITAMIN E IN C
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Braunemon® je prehransko dopolnilo, ki je 
namenjeno pripravi vaše kože na intenzivno 
izpostavljenost soncu v poletnem in zimskem 
času.

Braunemon® je priporočljivo začeti uživati vsaj 
2 do 3 tedne pred daljšo izpostavitvijo soncu 
in nadaljevati v obdobju sončenja.

Priporočeni dnevni odmerek (1 kapsula) se 
zaužije s tekočino, in sicer 60 dni zapored.

Prehransko dopolnilo Braunemon® ni 
nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano.  Braunemon® je namenjen zdravim 
odraslim osebam. Izdelek lahko uporabljajo 
tudi kadilci. 

Način uporabe Mislite na vašo kožo

še pred poletjem.

Za vzdrževanje lepe porjavelosti 

priporočamo uporabo 

Braunemona® tudi po obdobju 

intenzivnega sončenja. 

Braunemon® lahko uporabljate 

vsakodnevno, preko

celega leta.



Kupci Braunemonu zaupajo že več kot 25 let, 
ker cenijo njegovo učinkovitost pri zaščiti 
in boljši prehranjenosti kože ter zaupajo v 
znanje slovenskih strokovnjakov. 

Pakiranje: 30 kapsul

Proizvaja: JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija 

www.braunemon.si
braunemon

Priporočamo
ljudem s 

problematično
in slabo prehranjeno

kožo, ki je 
preobčutljiva na 
svetlobne vplive.


