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Visaxinum, 30 tabletek trądzik młodzież skóra
 

cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Skóra

Opis produktu
 

Opis

Visaxinum to suplement diety polecany dla młodzieży. Suplement diety Visaxinum działa od wewnątrz i uzupełnia dietę osób
posiadających cerę trądzikową. Składniki produktu Visaxinum wspierają działanie oczyszczające (wyciąg z korzenia mniszka
lekarskiego), ochronne (wyciąg z liści zielonej herbaty) i antyoksydacyjne (cynk, wyciąg z liści zielonej herbaty). Dzięki nim tabletki
Visaxinum pomagają utrzymać zdrową skórę.

Składniki Visaxinum, wykazując działanie oczyszczające, ochronne i antyoksydacyjne, pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry.

Wyciąg z fiołka trójbarwnego zawiera związki flawonoidowe, między innymi rutynę. Wpływa korzystnie na stan skóry, poprawia kondycję
skóry suchej. Dba od wewnątrz o zdrowie i prawidłowy wygląd skóry.

Laktoferyna jest białkiem wielofunkcyjnym występującym w wydzielinach ustrojowych.

Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego posiada właściwości przeciwutleniające. Dodatkowo wykazuje działanie oczyszczające. Pomaga
w wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii oraz wspiera naturalną detoksykację organizmu

Witamina PP pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych i zdrowej skóry.

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów, syntezie DNA i białka oraz przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych.

Cynk pomaga zachować zdrową skórę, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo bierze udział w procesie podziału
komórek.

Wyciąg z zielonej herbaty posiada właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu chroni organizm przed działaniem wolnych rodników.
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 Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny i przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Wskazania

Visaxinum przeznaczony jest dla cery trądzikowej, szczególnie u młodzieży.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 tabletka dziennie.

Skład
Składniki, 1 tabletka, % RWS*
Wyciąg z fiołka trójbarwnego, 150 mg, -
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, 70 mg, -
Wyciąg z liści zielonej herbaty, 10 mg, -
Laktoferyna, 20 mg, -
Cynk, 15 mg, 150%
Niacyna, 18 mg, 113%
Witamina B6, 2 mg, 143%

*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu
życia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawartość:

30 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

