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Laboteq Tone, 30 tabletek
 

Cena: 30,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Laboteq Tone suplement diety zawiera formułę CHR (Continuous Hyperpigmentation Reduction), połączenie trzech wyciągów roślinnych
oraz miedzi, która wspomaga utrzymanie prawidłowej pigmentacji skóry. Wyciąg z kwiatu stokrotki (Bellis perennis L.) rozjaśnia skórę w
obrębie przebarwienia, wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) zapobiega powstawaniu nowych przebarwień, wyciąg z oczaru
wirginijskiego (Hamamelis virginiana L.) chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dodatkowo Laboteq Tone
zawiera witaminy i składniki mineralne, które pomagają w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami (witamina E, cynk, selen, miedź)
oraz przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry (cynk, jod, witamina A, biotyna, niacyna).

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki pomagające zachować zdrowy wygląd skóry (wspomagać rozjaśnić skórę w obrębie przebarwień).

Zalecane spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatu stokrotki, węglan magnezu, wyciąg z zielonej herbaty, pirofosforan żelaza(III), wyciąg
z liści oczaru wirginijskiego, tlenek magnezu, ß-karoten, substancja glazurująca: hydroksymetylopropyloceluloza, substancja glazurująca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, tlenek cynku, amid
kwasu nikotynowego, bursztynian D-alfa-tokoferylu , substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, D-
biotyna, selenian(VI) sodu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, siarczan manganu, jodek potasu, chlorowodorek
pirydoksyny, tlenek miedzi(II) , substancje glazurujące: wosk pszczeli, wosk carnauba

Wartości odżywcze w 1 tabletce: Wyciąg z liści oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana L.) 50 mg, Wyciąg z kwiatu stokrotki (Bellis
perennis L.) 150 mg, Wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) 100 mg, Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) 8 mg (50%)*, Witamina
A (µg ekwiwalentu retinolu) 640 (80%)*, Biotyna (µg) 50 (100%)*, Witamina E (mg ekwiwalentu tokoferolu) 6 mg (50%)*, Witamina B6 0,7
mg (50%)*, Miedź 0,5 mg (50%)*, Magnez 57 mg (15%)*, Cynk 7,5 mg (75%)*, Jod (µg) 75 (50%)*, Żelazo 14 mg (100%)*, Selen (µg) 10
(18%)*, Mangan 0,5 mg (25%)*
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* % referencyjnej wartości spożycia

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze otoczenia.
W oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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