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Normatabs 30 tabletek
 

cena: 21,36 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie odżywcze, ujędrniające, wspomagające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletka

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

cynk, witamina B6, laktoferyna likopen, L-
cysteina, selen, koenzym Q10, fiołek
trójbarwnego, mniszek lekarski, ziele
werbeny, zielona herbata, witamina A,
niacyna, kwas foliowy, witamina E, witamina

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin,
trądzik

Opis produktu
 

Wskazania:
Normatabs to suplement diety, który pomaga uzupełniać codzienną dietę w składniki o korzystnym wpływie na cerę trądzikową. Zawarte
w preparacie składniki pomagają zachować piękny i zdrowy wgląd skóry.

Właściwości:
Suplement diety Normatabs stanowi połączenie składników, które wykazują wszechstronne działanie odpowiadając tym samym za
poprawę stanu cery trądzikowej. Składniki preparatu, czyli laktoferyna, wyciągi z ziół, witaminy i minerały, działają wzmacniająco,
oczyszczająco, ochronnie i antyoksydacyjnie. Wyciąg z fiołka trójbarwnego pozytywnie oddziałuje na zdrowie skóry i jej ogólny wygląd.
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego posiada właściwości oczyszczające, natomiast selen i cynk pomagają w ochronie skóry przed
stresem oksydacyjnym i niekorzystnym działaniem wolnych rodników. Normatabs działa przeciwbakteryjnie, oczyszczająco, ochronnie
oraz antyoksydacyjnie.

Składniki:
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%)*.
*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
substancja wypełniająca: celuloza; skrobia kukurydziana; glukonian cynku; wyciąg z fiołka trójbarwnego; wyciąg z korzenia mniszka
lekarskiego; wyciąg z ziela werbeny; L-cysteina; hydrolizat białek kolagenowych; wyciąg z zielonej herbaty; substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; kwas L-askorbinowy; likopen; laktoferyna; substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
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tłuszczowych; substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu; amid kwasu nikotynowego; selenian (IV) sodu; bursztynian DL-alfa-
tokoferolu; barwnik: dwutlenek tytanu; koenzym Q10; octan retinylu; substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza; chlorowodorek
pirydoksyny; kwas pteroilomonoglutaminowy; substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba

Stosowanie:
1 tabletka 2 razy dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.

Ważne informacje:
Produkt niewskazany w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.
Produkt niewskazany dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.

Opakowanie:
30 tabletek
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.
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