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Normatabs, tabletki, 30 szt.
 

Cena: 16,70 zł

Opis słownikowy

Producent Aflofarm

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Normatabs, tabletki, 30 szt.

Opis

Normatabs suplement diety dla osób z cerą trądzikową.

Składniki

Celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), glukonian cynku, wyciąg z mniszka lekarskiego, wyciąg z fiołka trójbarwnego,
hydrolizat białek kolagenowych, L-cysteina, wyciąg z zielonej herbaty, skrobia, kwas L-askorbinowy, hydroksypropylometyloceluloza
(substancja glazurująca), likopen, laktoferyna, amid kwasu nikotynowego, stearynian magnezu (substancja glazurująca), dwutlenek
tytanu (barwnik), dwutlenek krzemu (substancja wypełniająca), selenian (IV) sodu, octan DL-alfa-tokoferolu, koenzym Q10, octan retinolu,
hydroksypropyloceluloza (substancja glazurująca), chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, wosk biały i wosk
Carnauba (substancje glazurujące).

Zawiera mleko i produkty pochodne łącznie z laktozą.
 

Substancja 1 tabletka 2 tabletki
Cynk 7,5 mg (75%)* 15 mg (150%)*
Witamina B6 1 mg (71%)* 2 mg (143%)*
Laktoferyna 19,5 mg 39 mg
Likopen 25 mg 50 mg
L-cysteina 40 mg 80 mg

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.e-medest.pl/normatabs-tabletki-30-szt.html
https://www.e-medest.pl/producent-aflofarm,dCg-DQ.html
https://www.e-medest.pl/rejestracja-suplement-diety,dEw-SAo.html
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Selen 25 mcg (45%)* 50 mcg (91%)*
Hydrolizat białek kolagenowych 40 mg 80 mg
Koenzym Q10 5 mg 10 mg
Wyciąg z fiołka trójbarwnego 50 mg 100 mg
Wyciąg z mniszka lekarskiego 50 mg 100 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 40 mg 80 mg
Witamina A 400 mcg ekwiwalentu retinolu (50%)* 800 mcg ekwiwalentu retinolu (100%)*
Niacyna (witamina PP) 9 mg ekwiwalentu niacyny (56%)* 18 mg ekwiwalentu niacyny (113%)*
Kwas foliowy 100 mcg (50%)* 200 mcg (100%)*
Witamina E 5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (42%)* 10 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (83%)*
Witamina C 30 mg (38%)* 60 mg (75%)*

* % zalecanego dziennego spożycia.

Właściwości składników

Składniki aktywne suplementu wykazują działanie:

wzmacniające
oczyszczające
ochronne
antyoksydacyjne

 

Wyciąg z fiołka trójbarwnego wpływa korzystnie na zdrowie skóry i jej ogólny wygląd. Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego wykazuje
właściwości oczyszczające, natomiast selen i cynk pomagają w ochronie skóry przed stresem oksydacyjnym, spowodowanym
działaniem wolnych rodników.

Dla cery trądzikowej.

Zalecane dzienne spożycie

1-2 tabletki dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 st. C.
Nie przekraczać zalecanej dziennej normy do spożycia.
Chronić od światła i wilgoci.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
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