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Laboteq skin x 30 tabl
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Laboteq Skin w postaci tabletek jest stosowany przez kobiety w celu uzupełnienia diety o składniki wspierające
zachowanie zdrowego i młodego wyglądu skóry. W skład Laboteq Skin od Aflofarm wchodzi formuła CWR (Continuous Wrinkles
Reduction), która stanowi połączenie koenzymu Q10, witamin, beta-karotenu, a także kwasu hialuronowego i hydrolizatu białek
kolagenowych.

Na co jest Laboteq Skin? Wskazaniem do stosowania tabletek jest chęć wsparcia kondycji skóry i zadbania o jej młody i zdrowy wygląd.
Skóra starzeje się w związku ze spadkiem ilości fibroblastów, które to odpowiadają za syntezę kolagenu. Zmarszczki pojawiają się w
efekcie zmian struktury włókien kolagenowych, utraty ich elastyczności i odporności. Starzeniu skóry sprzyja też spadek poziomu kwasu
hialuronowego i koenzymu Q10, przez co skóra gorzej wiąże wodę i traci jędrność. Laboteq Skin uzupełnia dietę we wspomniane
składniki oraz inne substancje, które przyczyniają się do zachowania młodego wyglądu skóry.

W składzie produktu znaleźć można między innymi koenzym Q10 i kwas hialuronowy, a oprócz tego kolagen i retinol. Znajduje się w nim
również dawka niacyny i biotyny – wspierających stan błon śluzowych i skóry, a także ryboflawiny i witaminy C, która przyczynia się do
produkcji kolagenu. Laboteq Skin to także porcja witaminy B6 i B12, tiaminy, która może wspierać prawidłowy metabolizm energetyczny,
a oprócz tego ryboflawiny, witaminy E i kwasu foliowego, których wspólne działanie wspomaga kondycję skóry.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Laboteq Skin. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg kwasu hialuronowego (w postaci hialuronianu
sodu), 100 mg hydrolizatu białek kolagenowych, 30 mg koenzymu Q10, a oprócz tego 4,8 mg beta-karotenu, 0,4 mg (36% RWS) tiaminy,
0,5 mg (36% RWS) ryboflawiny, 0,5 mg (36% RWS) witaminy B6 oraz 0,375 µg (15% RWS) witaminy B12. W formule można też znaleźć
15 mg (19% RWS) witaminy C, 2,5 mg (21% RWS) witaminy E (ekwiwalentu alfa-tokoferolu) oraz 4,4 mg (28% RWS) niacyny (ekwiwalentu
niacyny), a dodatkowo 38,1 µg (76% RWS) biotyny, 2,5 mg (42% RWS) kwasu pantotenowego oraz 100 µg (50% RWS) kwasu foliowego.
Skład uzupełniają substancje pomocnicze.

Suplement diety Laboteq Skin należy używać zgodnie ze wskazówkami producenta, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zwykle należy
stosować 1 tabletkę Laboteq Skin dziennie, połykając ją w całości i popijając odpowiednią ilością płynu.
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Nie każdy może jednak stosować ten suplement diety. Przeciwwskazaniem do spożywania Laboteq Skin jest nadwrażliwość na
substancje wchodzące w skład tabletek. Pacjentki, które spodziewają się dziecka lub aktualnie karmią dziecko piersią, powinny
skonsultować ze swoim lekarzem bezpieczeństwo stosowania produktu.

Laboteq Skin jest suplementem diety i tak należy go traktować. Nie powinien być stosowany jako zamiennik zdrowej diety, jednak może
ją uzupełniać. Suplement diety wymaga prawidłowego przechowywania, ochrony przed światłem, wilgocią i temperaturą powyżej 25°C.
Należy stosować go wyłącznie w dawkach rekomendowanych, a także zabezpieczyć w taki sposób, aby nie widziały go dzieci i nie miały
one do niego dostępu.

Opis
Laboteq Skin suplement diety zawiera formułę CWR (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.

Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się na ulotce załączonej do opakowania.

* biotyna, niacyna, retinol, ryboflawina

Cechy

składniki produktu pomagają zachować młody i zdrowy wygląd skóry
kolagen, koenzym Q10, kwas hialuronowy, retinol, którego źródłem jest beta-karoten

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, hydrolizat białek kolagenowych, ß-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

Wartości odżywcze 1 tabletka
Kwas hialuronowy (w postaci hialuronianu sodu) (mg) 10
Hydrolizat białek kolagenowych (mg) 100
Koenzym Q10 (mg) 30
Beta-karoten (mg) 4,8 **
Tiamina (mg) 0,4 (36%)*
Ryboflawina (mg) 0,5 (36%)*
Witamina B6 (mg) 0,5 (36%)*
Witamina B12 (µg) 0,375 (15%)*
Witamina C (mg) 15 (19%)*
Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 2,5 (21%)*
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) 4,4 (28%)*
Biotyna (µg) 38,1 (76%)*
Kwas pantotenowy (mg) 2,5 (42%)*
Kwas foliowy (µg) 100 (50%)*
* % referencyjnej wartości spożycia
** odpowiada 768 µg ekwiwalentu retinolu, co stanowi
96% referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A

Stosowanie
Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
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niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy
skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
 

Galeria
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