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Laboteq Skin, tabletki, 30 szt
 

Cena: 31,39 zł

Opis słownikowy

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Beta-karoten, Biotyna, Koenzym Q10, Kwas
foliowy, Kwas hialuronowy, Kwas
pantotenowy, Witamina B1, Witamina B12, 
Witamina B2, Witamina B6, Witamina C, 
Witamina E

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Laboteq Skin, tabletki, 30 szt

Laboteq skin - suplement diety zawierający hialuronian, hydrolizowany kolagen, koenzym Q10, beta-karoten i witaminy, pomagające
zachować zdrowy i piękny wygląd skóry. Preparat przeznaczony dla osób dorosłych.

Działanie Laboteq Skin, tabletki, 30 szt

Beta-karoten wspomaga zachować zdrową skórę oraz bierze udział w procesie specjalizacji komórek.

Ryboflawina wspomaga zachować zdrową skórę.

Witamina C wspomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry. Ponadto przyczynia
się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i
regeneracji zredukowanej formy witaminy E.

Witamina E i ryboflawina wspomagają w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.

Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka.

Dawkowanie Laboteq Skin, tabletki, 30 szt
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Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Informacje dodatkowe Laboteq Skin, tabletki, 30 szt

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.
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