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Acnex, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 21,21 zł

Opis słownikowy

Marka Acnex

Postać kapsułki

Producent Farmina

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Beta-karoten, Cynk, Witamina B1, Witamina
B2, Witamina B3, Witamina B6, Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Acnex, kapsułki, 30 szt.

Acnex - suplement diety zawierający kompleks witamin, laktoferynę, mikroelementy oraz wyciągi ziołowe. Produkt przeznaczony dla
osób dorosłych.

Skład Acnex, kapsułki, 30 szt.

Ziele bratka suchy wyci?g, ?elatyna (otoczka kapsu?ki E441), celuloza
mikrokrystaliczna (substancja wype?niaj?ca E460), li?? pokrzywy suchy wyci?g, ziele
skrzypu suchy wyci?g, laktroferyna (substancja mlekopochodna), tlenek cynku, octan
DL–alfa–tokoferylu (witamina E), D-pantotenian wapnia (witamina B5), amid kwasu
nikotynowego (witamina B3), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), ß-karoten
(prowitamina A), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (witamina B1),
selenian (VI) sodu.

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
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Beta-karoten 1000 µg 21%

Witamina B1 0,7 mg 64%

Witamina B2 0,8 mg 57%

Witamina B3 5 mg 31%

Witamina B5 5 mg 83%

Witamina B6 2 mg 143%

Witamina E 10 mg 83%

Laktoferyna 20 mg ---

Cynk 10 mg 100%

Selen 25 µg 45%

Wyci?g z bratka 262,5 mg ---

Wyci?g z pokrzywy 26,25 mg ---

Wyci?g ze skrzypu
polnego

26,25 mg ---

*% RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Działanie Acnex, kapsułki, 30 szt.

Beta-karoten wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wpływa na utrzymanie zdrowej skóry i błon
śluzowych.

Witamina B1 wpływa na utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witamina B2 wspomaga zachować zdrową skórę i utrzymać prawidłowy stan błon śluzowych.

Witamina B3 wspiera zachować zdrową skórę i przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Witamina B5 wpływa na prawidłową syntezę i metabolizm hormonów steroidowych.

Witamina B6 wspomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, a także wpływa na utrzymanie prawidłowego
metabolizmu energetycznego.

Witamina E wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Laktoferyna wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Cynk i selen wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz wpływa na ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym.

Bratek wspiera utrzymanie zdrowej skóry od wewnątrz.

Dawkowanie Acnex, kapsułki, 30 szt.
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Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Kapsułkę należy obficie popić wodą.

Informacje dodatkowe Acnex, kapsułki, 30 szt.

Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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