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Visaxinum D Plus, 30 tabletek powlekanych
 

cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletki powlekane

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie kosmetyk

Opis produktu
 

Visaxinum D - właściwości

Visaxinum D Plus to suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych dbających od wewnątrz o zdrowie i prawidłowy wygląd skóry.

Wyciąg z fiołka trójbarwnego wspiera od wewnątrz zdrowie i prawidłowy wygląd skóry.

Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego wspiera oczyszczanie organizmu.

Wyciąg z liści zielonej herbaty wspiera ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników.

Wyciąg z liści Gymnema sylvestre pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi.

Wyciąg z kłącza ostryżu długiego wspiera zdrowie wątroby oraz pomaga zachować zdrową skórę.

Wyciąg z ziela melisy pomaga utrzymać dobry nastrój.

Cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i zachowaniu zdrowej skóry.

Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych oraz zachowaniu zdrowej skóry.

Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz
regulacji aktywności hormonalnej.

Wyciąg z kwiatu stokrotki wspiera zdrowie i prawidłowy wygląd skóry, rozjaśniając ją w obrębie przebarwienia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja
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 Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
Składniki: 1 tabletka
Wyciąg z fiołka trójbarwnego: 170 mg
Wyciąg z mniszka lekarskiego: 80 mg
Wyciąg z liści zielonej herbaty: 10 mg
Wyciąg z liści Gymnema sylvestre: 50 mg
Wyciąg z ostryżu długiego: 80 mg
Wyciąg z ziela melisy: 60 mg
Wyciąg z kwiatu stokrotki: 150 mg
Cynk: 15 mg (150% RWS*)
Niacyna (ekwiwalent niacyny): 18 mg (113% RWS*)
Witamina B6: 1,6 mg (114% RWS*)

*%RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z fiołka trójbarwnego, wyciąg z kwiatu stokrotki, glukonian cynku, substancja
wiążąca: poliwinylopirolidon, wyciąg z mniszka lekarskiego, wyciąg z ostryżu długiego, wyciąg z ziela melisy, wyciąg z liści Gymnema
sylvestre, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek
krzemu, wyciąg z liści zielonej herbaty, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu,
substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe, talk, wosk
pszczeli biały oraz wosk carnauba.

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.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.

Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Zawartość:

30 tabletek powlekanych

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA
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