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Normatabs dla osób z cerą trądzikową, 30 tabletek
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SP.Z O.O.

Opis produktu
 

Normatabs to jedyne połączenie składników, które działają wszechstronnie, odpowiadając za poprawę stanu cery trądzikowej. Składniki
preparatu - laktoferyna, wyciągi z ziół, witaminy i minerały wykazują działanie: oczyszczające, ochronne, antyoksydacyjne. Wyciąg z
fiołka trójbarwnego oraz pozostałe składniki pochodzenia roślinnego poprawiają stan skóry oraz pomagają zachować jej piękny i zdrowy
wygląd. Natomiast selen i cynk pomagają w ochronie skóry przed stresem oksydacyjnym i niekorzystnym działaniem wolnych rodników.

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.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.
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Zalecane spożycie

1-2 tabletki dziennie. 

 

Składniki

Substancja wypełniająca: celuloza, skrobia kukurydziana, glukonian cynku, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, wyciąg z fiołka
trójbarwnego, wyciąg z ziela werbeny, L-cysteina, hydrolizat białek kolagenowych, wyciąg z zielonej herbaty, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, kwas L-askorninowy, likopen, laktoferyna (mleko i produkty pochodne łącznie z laktozą), substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, amid kwasu nikotynowego, selenian
(IV) sodu, bursztynian DL-alfa-tokoferolu, barwnik: dwutlenek tytanu, koenzym Q10, octan retinolu, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk
Carnauba.

 

1 tabletka zawiera: 7,5mg cynku (75%)*, 1mg witaminy B6 (71%)*; 19,5mg laktoferyny, 25mg likopenu, 40mg L-cysteiny, 25mcg selenu
(45%)*, 40mg hydrolizatu białek kolagenowych, 5mg koenzymu Q10, 50mg wyciągu z fiołka trójbarwnego, 50mg wyciągu z mniszka
lekarskiego, 50mg z ziela werbeny, 40mg wyciągu z zielonej herbaty, 400mcg witaminy A (50%)*, 9mg niacyny (56%)*, 100mcg kwasu
foliowego (50%)*, 5mg witaminy E (42%)*, 30mg witaminy C (38%)*.

2 tabletki zawierają: 15mg cynku (150%)*, 2mg witaminy B6 (143%)*; 39mg laktoferyny, 50mg likopenu, 80mg L-cysteiny, 50mcg selenu
(91%)*, 80mg hydrolizatu białek kolagenowych, 10mg koenzymu Q10, 100mg wyciągu z fiołka trójbarwnego, 100mg wyciągu z mniszka
lekarskiego, 100mg z ziela werbeny, 80mg wyciągu z zielonej herbaty, 800mcg witaminy A (100%)*, 18mg niacyny (113%)*,
200mcg kwasu foliowego (100%)*, 10mg witaminy E (83%)*, 60mg witaminy C (75%)*.

 

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 

Ostrzeżenia

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.

Ważne wskazówki

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Zawiera mleko i produkty pochodne.
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