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Acnex x 30 kaps
 

Cena: 21,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
ziele bratka suchy wyciąg, żelatyna (otoczka kapsułki: E 441), celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca: E 460), liść pokrzywy
suchy wyciąg, ziele skrzypu suchy wyciąg, laktoferyna (substancja mlekopochodna), tlenek cynku, octan DL–alfa–tokoferylu (witamina
E), D-pantotenian wapnia (witamina B5), amid kwasu nikotynowego (witamina B3), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), β-karoten
(prowitamina A), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (witamina B1), selenian (VI) sodu

1 kapsułka zawiera:
Cynk 10 mg (100% RWS)
Selen 25 mcg (45% RWS)
Witamina B1 0,7 mg (64% RWS)
Witamina B2 0,8 mg (57% RWS)
Witamina B3 5 mg (31% RWS)
Witamina B5 5 mg (83% RWS)
Witamina B6 2 mg (143% RWS)
Witamina E 10 mg (83% RWS)
B-karoten (prowitamina A) 1000 µg (21% RWS wit. A)
Laktoferyna - 20 mg*
Wyciąg z bratka - 262.5 mg*
Wyciąg z pokrzywy - 26.25 mg*
Wyciąg ze skrzypu - 26.25 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Ilość netto: 15,24 g (30 kapsułek po 508 mg)
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Charakterystyka
Ppreparat stosowany jest w celu wspomagania oczyszczania i przywrócenia równowagi skórze trądzikowej, skłonnej do powstawania
zaskórników i nadprodukcji sebum.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
Należy przyjmować 1 kapsułkę dziennie, obficie popijając wodą. . Przyjmować niezależnie od posiłku, codziennie o tej samej porze przez
30 dni. Kapsułki Acnex mogą być stosowane przez kolejne okresy miesięczne.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25ºC, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków.

Informacje dodatkowe
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.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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