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Laboteq Skin x30 tabletek
 

Cena: 28,42 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

Beta-karoten, biotyna, Koenzym Q10,
kolagen, kwas foliowy, kwas hialuronowy
(hialuronian sodu), kwas pantotenowy,
niacyna, witamina B1, witamina B12,
witamina B2, witamina B6, witamina C,
witamina E

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Składniki produktu korzystnie wpływają na elastyczność i jędrność skóry, dzięki czemu zmarszczki stają się mniej widoczne.

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 niezbędnych do
zachowania zdrowej i młodej skóry.

Zastosowanie:

Produkt dedykowany kobietom, które pragną ujędrnić i uelastycznić skórę oraz zmniejszyć widoczność zmarszczek.

Dawkowanie:

1 tabletka dziennie, nie przekraczać zalecanej dziennej dawki.

Skład:

1 tabletka zawiera:

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%)*
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Ryboflawina 0,5 mg (36%)*
Witamina B6 0,5 mg (36%)*
Witamina B12 0,375 mg (15%)*
Witamina C 15 mg (19%)*
Witamina E 2,5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (21%)*
Niacyna 4,4 mg ekwiwalentu niacyny (28%)*
Biotyna 38,1 mg (76%)*
Kwas pantotenowy 2,5 mg (42%)*
Kwas foliowy 100 mg (50%)*

*% - zalecane dzienne spożycie

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

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