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Normatabs x30 tabletek
 

Cena: 25,52 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

cynk, fiołek trójbarwny, hydrolizat białek
kolagenowych, Koenzym Q10, kwas foliowy,
L-cysteina, likopen, mniszek, niacyna, selen,
witamina A, witamina B6, witamina C,
witamina E, zielona herbata

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Normatabs to jedyne połączenie składników, które działają wszechstronnie, odpowiadając za poprawę stanu cery trądzikowej. Składniki
preparatu - laktoferyna, wyciągi z ziół, witaminy i minerały wykazują działanie: oczyszczające, ochronne, antyoksydacyjne. Wyciąg z
fiołka trójbarwnego oraz pozostałe składniki pochodzenia roślinnego poprawiają stan skóry oraz pomagają zachować jej piękny i zdrowy
wygląd. Natomiast selen i cynk pomagają w ochronie skóry przed stresem oksydacyjnym i niekorzystnym działaniem wolnych rodników.

Wskazania

Preparat uzupełniający dietę w składniki korzystnie wpływające na cerę trądzikową poprawiając jej stan i kondycję

Działanie

Działa antybakteryjnie, antyoksydacyjnie, ochronnie, oczyszczająco. Korzystnie wpływa na cerę trądzikową, poprawiając jej stan i
kondycję. Połączenie minerałów likopenem, gwarantuje skuteczną ochronę przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników, co
chroni komórki przed uszkodzeniem oraz przedwczesnym starzeniem.

Skład

2 tabletki :

Likopen 39 mg,
L-cysteina 50 mg,
Cynk 80 mg,
Selen 15 mg,
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Hydrolizat białek kolagenowych 50 µg,
Koenzym Q10 10 mg,
Wyciąg z fiołka trójbarwnego 100 mg,
Wyciąg z mniszka lekarskiego 100 mg,
Wyciąg z zielonej herbaty 80 mg,
Witamina A 800 µg,
Witamina B6 2 mg,
Niacyna 18 mg,
Kwas foliowy 200 µg,
Witamina E 10 mg,
Witamina C 60 mg

Dawkowanie

1 tabletka 2 razy dziennie

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Nie stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A.

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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