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Laboteq Skin Suplement diety 30 sztuk
 

Cena: 27,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Laboteq Skin suplement diety zawiera formułę CWR (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.

Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się na ulotce załączonej do opakowania.

* biotyna, niacyna, retinol, ryboflawina

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, hydrolizat białek kolagenowych, ß-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

Wartości odżywcze
1 tabletka

Kwas hialuronowy (w postaci hialuronianu sodu) (mg) 10
Hydrolizat białek kolagenowych (mg) 100
Koenzym Q10 (mg) 30
Beta-karoten (mg) 4,8 **
Tiamina (mg) 0,4 (36%)*
Ryboflawina (mg) 0,5 (36%)*
Witamina B6 (mg) 0,5 (36%)*

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

https://www.aptekanova24.pl
https://www.aptekanova24.pl/laboteq-skin-suplement-diety-30-sztuk.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

1 tabletka
Witamina B12 (µg) 0,375 (15%)*
Witamina C (mg) 15 (19%)*
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 2,5 (21%)*
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) 4,4 (28%)*
Biotyna (µg) 38,1 (76%)*
Kwas pantotenowy (mg) 2,5 (42%)*
Kwas foliowy (µg) 100 (50%)*
* % referencyjnej wartości spożycia
** odpowiada 768 µg ekwiwalentu retinolu, co stanowi 96%
referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A

Dawkowanie
Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka dziennie. 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.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy
skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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