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LABOTEQ SKIN 30 tabletek
 

Cena: 22,41 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

LABOTEQ SKIN 30 TABL.

**Opis produktu:**

Suplement diety zawierający hialuronian, hydrolizowany kolagen, koenzym Q10, beta-karoten i witaminy, pomagające zachować zdrowy i
piękny wygląd skóry. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

**Składniki:**

Substancja wypełniająca: celuloza, hydrolizat białek kolagenowych, beta-karoten, koenzym Q10, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwas L-askorbinowy, kwas
hialuronowy (hialuronian sodu), barwnik: dwutlenek tytanu, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-
biotyna, cyjanokobalamina, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk Carnauba.

**Działanie:**

Beta-karoten wspomaga zachować zdrową skórę oraz bierze udział w procesie specjalizacji komórek.
Ryboflawina wspomaga zachować zdrową skórę.
Witamina C  wspomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Ponadto przyczynia
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i
regeneracji zredukowanej formy witaminy E.
Witamina E i ryboflawina  wspomagają w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka.

**Zalecane spożycie:**
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Dorośli: 1 tabletka dziennie.

**Wielkość opakowania:**

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

**Producent:**

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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