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Laboteq Tone, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 38,39 zł

Opis słownikowy

Postać tabletki

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Biotyna, Cynk, Jod, Multiminerały, 
Multiwitamina, Oczar, Witamina A, Witamina
B3, Witamina B6, Witamina E, Żelazo

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Laboteq Tone, tabletki, 30 szt.

Laboteq TONE - suplement diety zawierający wyciągi roślinne, miedź oraz witaminy i składniki mineralne wspomagające utrzymanie
prawidłowej pigmentacji skóry. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Skład Laboteq Tone, tabletki, 30 szt.

substancja wype?niaj?ca: celuloza, wyci?g z kwiatu stokrotki, w?glan magnezu, wyci?g
z zielonej herbaty,  pirofosforan ?elaza(Il), wyci?g z li?ci oczaru wirginijskiego, tlenek
magnezu, beta-karoten, substancja glazuruj?ca: hydroksymetylopropyloceluloza,
substancja glazuruj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych, substancja
wype?niaj?ca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, tlenek cynku, amid
kwasu nikotynowego bursztynian D-alfa-tokoferylu, substancja przeciwzbrylaj?ca:
dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, D-biotyna, selenian(Vl) sodu,
substancja glazuruj?ca: hydroksypropyloceluloza, siarczan manganu, jodek potasu,
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chlorowodorek pirydoksyny, tlenek miedzi(ll), substancje glazuruj?ce: wosk pszczeli,
wosk carnauba.

Sk?adnik 1 tabletka % RWS*
Wyci?g z li?ci oczaru
wirginijskiego (Hamamelis
virginiana L.)

50 mg ---

Wyci?g z kwiatu stokrotki
(Bellis perennis L.)

150 mg ---

Wyci?g z li?ci zielonej herbaty
(Camellia sinensis L.)

100 mg ----

Niacyna (mg ekwiwalentu
niacyny)

 8 mg 50%

Witamina A ( µg ekwiwalentu
retinolu)

640 µg 80%

Biotyna 50 µg 100%

Witamina E (mg ekwiwalentu
tokoferolu)

6 mg 50%

Witamina B6 0,7 mg 50%

Mied? 0,5 mg 50%

Magnez 57 mg 15%

Cynk 7,5 mg 75%

Jod 75 µg 50%

?elazo 14 mg 100%

Selen 10 µg 18%

Mangan 0,5 mg 25%

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

Działanie Laboteq Tone, tabletki, 30 szt.

Wyciąg z kwiaty stokrotki (Bellis perennis L.) rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia.

Wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) zapobiega powstawianiu nowych przebarwień.

Wyciąg z oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana L.) chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

Witamina E, cynk, selen i miedź wspomagają w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.
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Cynk, jod, witamina A, biotyna, niacyna przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry.

Dawkowanie Laboteq Tone, tabletki, 30 szt.

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Informacje dodatkowe Laboteq Tone, tabletki, 30 szt.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci
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