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Laboteq Tone, 30 tabletek
 

Cena: 31,10 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Laboteq Tone suplement diety zawiera formułę CRH #℣佐⌡⌀䌀漀渀琀椀渀甀漀甀猀 䠀礀瀀攀爀瀀椀最洀攀渀琀愀琀椀漀渀 刀攀搀甀挀琀椀漀渀⌡⍃倣℣, połączenie trzech wyciągów roślinnych
oraz miedzi, która wspomaga utrzymanie prawidłowej pigmentacji skóry.

wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia, wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych
przebarwień
wyciąg z oczaru wirginijskiego 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, wspomagające utrzymanie prawidłowej pigmentacji skóry.

Zalecane spożycie

dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego spożycia.

Składniki

substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z kwiatu stokrotki, węglan magnezu, wyciąg z zielonej herbaty, pirofosforan żelaza#℣佐⌡⌀䤀氀⌡⍃倣℣, wyciąg
z liści oczaru wirginijskiego, tlenek magnezu, beta-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
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tytanu, D-biotyna, selenian#℣佐⌡⌀嘀氀⌡⍃倣℣ sodu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, siarczan manganu, jodek potasu, chlorowodorek
pirydoksyny, tlenek miedzi#℣佐⌡⌀氀氀⌡⍃倣℣, substancje glazurujące: wosk pszczeli, wosk carnauba. 1 tabletka zawiera: wyciąg z liści oczaru
wirginijskiego #℣佐⌡⌀䠀愀洀愀洀攀氀椀猀 瘀椀爀最椀渀椀愀渀愀 䰀⸀⌡⍃倣℣ 50mg, wyciąg z kwiatu stokrotki #℣佐⌡⌀䈀攀氀氀椀猀 瀀攀爀攀渀渀椀猀 䰀⸀⌡⍃倣℣ 150mg, wyciąg z liści zielonej herbaty
#℣佐⌡⌀䌀愀洀攀氀氀椀愀 猀椀渀攀渀猀椀猀 䰀⸀⌡⍃倣℣ 100mg, niacyna 8mg ekwiwalentu niacyny #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, witamina A 640µg ekwiwalentu retinolu #℣佐⌡⌀㠀　─⌡⍃倣℣*, biotyna 50µg
#℣佐⌡⌀　　─⌡⍃倣℣*, witamina E 6mg ekwiwalentu tokoferolu #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, witamina B6 0,7mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, miedź 0,5mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*, magnez 57mg #℣佐⌡⌀㔀─⌡⍃倣℣*, cynk
7,5mg (75)*, jod 75µg (50%)*, żelazo 14mg (100%)*, selen 10µg (18%)*, mangan 0,5mg (25%)*. *RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Przeciwwskazania

uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Ważne wskazówki

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 #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣ zróżnicowanej diety. Suplement diety
powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci. Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej
(15-25 stopni Celsjusza), w suchym miejscu. 
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