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Visaxinum dla osób z cerą trądzikową 60 tabletek
 

cena: 34,78 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała twarz

Działanie wspomagające

Opakowanie 60 sztuk

Postać tabletka

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

bratek, cynk, fiołek, herbata, herbata zielona,
laktoferyna, mniszek, niacyna, witamina B3,
witamina B6, witamina PP

Opis produktu
 

Opis
Visaxinum - suplement diety, zawierający składniki, które wspomagają kondycję osób z cerą trądzikową oraz wspierają funkcjonowanie
skóry. Produkt przeznaczony dla dorosłych.

Składniki
Zawartość w 1 tabletce:
Wyciąg z fiołka trójbarwnego 150mg*
Laktoferyna 20mg*
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 70mg*
Cynk 15mg (150% RWS)
Niacyna (witamina PP) ekwiwalentu niacyny 18mg (113% RWS)
Witamina B6 2mg (143% RWS)
*brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela bratka trójbarwnego, glukonian cynku, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego*,
laktoferyna, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, amid kwasu nikotynowego, wyciąg suchy z liści zielonej herbaty,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek
krzemu, chlorowodorek pirydoksyny, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli, wosk carnauba.

Właściwości składników
Wyciąg z fiołka trójbarwnego wspomaga stan skóry, poprawia kondycję skóry suchej.
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego wspomaga w wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii oraz wspomaga naturalną
detoksykację organizmu.
Niacyna wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych i zdrowej skóry.
Cynk wspomaga utrzymanie prawidłowego metabolizmu węglowodanów, dodatkowo wspomaga utrzymanie prawidłowego
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metabolizmu kwasów tłuszczowych. Cynk wspomaga zachować zdrową skórę chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym.
Wyciąg z zielonej herbaty posiada właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu chroni organizm przed działaniem wolnych rodników.
Witamina B6 wspomaga w prawidłowej syntezie cysteiny i przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku sczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróznicowanej diety.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki do spożycia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić od wilgoci i światła.

Producent
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice
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