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LABOTEQ SKIN KOLAGEN KOENZYM Q RETINOL
HIALURONOWY
 

Cena: 30,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Aflofarm

Opis produktu
 

LABOTEQ SKIN - 30 TABLETEK
MŁODY I ZDROWY WYGLĄD SKÓRY

Laboteq skin suplement diety zawiera formułę CWR R(Continuous Wrinkles Reduction), czyli unikalne połączenie koenzymu Q10,
hydrolizatu białek kolagenowych, kwasu hialuronowego, beta karotenu – prekursora witaminy A (retinolu) oraz witamin. Składniki
produktu pomagają zachować młody i zdrowy wygląd skóry.

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 rybo�flawina  wspomagają w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.
Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka.

Dawkowanie:

Dorośli: 1 tabletki dziennie.

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

1 tabletka zawiera, substancje aktywne:

Kwas hialuronowy 10mg, hydrolizat białek kolagenowych 100mg, koenzym Q10 30mg, beta-karoten 4,8mg, tiamina 0,4mg (36%)*,
ryboflawina 0,5mg (36%)*, witamina B6 0,5mg (36%)*, witamina B12 0,375mg (15%)*, witamina C 15mg (19%)*, witamina E 2,5mg
(21%)*, niacyna 4,4mg (28%)*, biotyna 38,1mg (76%)*, kwas pantotenowy 2,5mg (42%)*, kwas foliowy 100mg (50%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Uwagi:

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróznicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.

Producent: AFLOFARM Farmacja Polska Sp z o.o., ul. Partyzancka 133/151, Pabianice.
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