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Laboteq skin, 30 tabletek skóra
 

cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

W sumie, w skład Laboteq SKIN wchodzi 14 substancji aktywnych. Najważniejsze z nich to:

kwas hialuronowy, który wiąże wodę w skórze nawilżając ją, poprawiając jędrność i sprężystość,

hydrolizat białek kolagenowych – wspomaga regenerację włókien kolagenowych w skórze,

koenzym Q10 – niezbędny do funkcjonowania komórek. Poprawia ich dotlenienie i chroni przed działaniem wolnych rodników,

witaminy B6 i B12 – uczestniczą w przemianach glukozy, białek i tłuszczu, wspomagają metabolizm, są niezbędne w produkcji
hemoglobiny, zapobiegają anemii,

witamina C – silny przeciwutleniacz opóźniający procesy starzenia,

witamina E – przeciwutleniacz chroniący przed działaniem wolnych rodników

Stosowanie Laboteq SKIN pomaga zachować młody i zdrowy wygląd skóry, poprawia jej dotlenienie, jędrność i sprężystość. Redukuje
zmarszczki i wygładza naskórek.

WskazaniaPreparat dedykowany kobietom, pragnącym znaleźć sposób na zdrowy wygląd skóry.

DziałanieSkładniki tabletek Laboteq Skin pomagają zachować zdrowy i młody wygląd skóry.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
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Składnik, 1 tabletka, % RWS*
Kwas hialuronowy (w postaci hialuronianu sodu), 10 mg, ---
Hydrolizat białek kolagenowych, 100 mg, ---
Koenzym Q10, 30 mg, ---
Beta-karoten, 4,8 mg, ---
Tiamina, 0,4 mg, 36%
Ryboflawina, 0,5 mg, 36%
Witamina B6, 0,5 mg, 36%
Witamina B12, 0,375 µg, 15%
Witamina C, 15 mg, 19%
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu), 2,5 mg, 21%
Niacyna ekwiwalent niacyny), 4,4 mg, 28%
Biotyna, 38,1 µg, 76%
Kwas pantotenowy, 2,5 mg, 42%
Kwas foliowy, 100 µg, 50%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Uwagi do stosowania

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Zawartość30 tabletek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM
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