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L'Biotica Loveliness Olej lniany + Vitamin A+E complex x 30
kaps
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent L'BIOTICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej lniany, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina A (palmitynian
retinylu).

Zwartość składników w 1 kapsułce:

Olej lniany: 480,19 mg*
Witamina A: 800 µg (100% RWS)
Witamina E: 12 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
*brak zalecanego rodzinnego spożycia

Masa netto
18,09g (30 kapsułek po 603mg).

Charakterystyka

Suplement diety OLEJ LNIANY Vitamin A+E Complex firmy L’biotica zawiera w swoim składzie witaminę A i witaminę E w
połączeniu z olejem lnianym.
Olej lniany zawiera kwas linolowy oraz alfa-linolenowy (ALA), które wspomagają działanie nawilżające i łagodzące oraz
przyczyniają się do przyspieszenia regeneracji skóry i błon śluzowych poprzez dostarczanie organizmowi niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Kwasy te obok witaminy C i E to silne przeciwutleniacze, które korzystnie wspomagają opóźnienie procesu starzenia się skóry.
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Ten eliksir młodości dzięki witaminie A pomaga zachować zdrowy wygląd skóry oraz wspiera prawidłowy metabolizm żelaza, a 
witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli przed zbyt wczesnym uszkodzeniem i starzeniem
się komórek.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia to 1 kapsułka. Zażywać w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu.

Producent
L'Biotica Sp. z o.o.
ul. Nowatorów 11
80-298 Gdańsk

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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