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Laboteq Skin 30 tabl
 

Cena: 28,78 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: AFLOFARM

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

OPIS:

Laboteq Skin to suplement diety zawierający składniki pomagające zachować młody i zdrowy wygląd skóry.

 

ZASTOSOWANIE:

Suplement diety Laboteq skin zawiera formułę CWR R(Continuous Wrinkles Reduction), czyli unikalne połączenie koenzymu Q10,
hydrolizatu białek kolagenowych, kwasu hialuronowego, beta karotenu – prekursora witaminy A (retinolu) oraz witamin. Składniki
produktu pomagają zachować młody i zdrowy wygląd skóry. Zalecany w celu suplementacji codziennej diety w składniki korzystnie
wpływające na jędrność i elastyczność skóry.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Dorośli: 1 tabletka dziennie.

 

SKŁAD:

Substancja wypełniająca: celuloza, hydrolizat białek kolagenowych, �beta-karoten, koenzym Q10, substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwas L-askorbinowy, kwas
hialuronowy (hialuronian sodu), barwnik: dwutlenek tytanu, amid kwasu nikotynowego, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-
biotyna, cyjanokobalamina, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk Carnauba.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w razie uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. 

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem 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.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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