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Laboteq tone x 30 tabl
 

Cena: 34,65 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 Tone w postaci tabletek jest przeznaczony do uzupełniania zdrowej diety w składniki wspierające utrzymanie
prawidłowej pigmentacji skóry. Stosowanie suplementu diety Laboteq Tone od Aflofarm przyczynia się do ujednolicenia kolorytu skóry
oraz wspiera jej młody i zdrowy wygląd. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów.

Na co jest Laboteq Tone? Wskazaniem do stosowania tabletek jest problem dotyczący przebarwień skóry. W skład suplementu diety
wchodzą wyciągi roślinne oraz miedź. Składniki te wspierają utrzymanie właściwej pigmentacji skóry, mogąc przyczyniać się do
rozjaśniania przebarwień i zapobiegania ich powstawaniu. W składzie produktu znajduje się wyciąg z kwiatu stokrotki, który może
poprawiać kondycję skóry, paznokci i włosów, a także wyciąg z liści oczaru wirginijskiego, który wspomaga ochronę skóry przed
niekorzystnym wpływem promieni słonecznych, a oprócz tego może wpływać korzystnie na kondycję skóry, paznokci i włosów.
Dodatkowo Laboteq Tone zawiera wyciąg z zielonej herbaty, który przyczynia się do zapobiegania powstawania nowych przebarwień
skórnych i wspomaga kondycję skóry. Zawarta w produkcie miedź wspiera natomiast prawidłową pigmentację skóry i włosów, a oprócz
tego wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Laboteq Tone. W skład 1 tabletki wchodzi 50 mg wyciągu z liści oczaru wirginijskiego, 150 mg
wyciągu z kwiatu stokrotki oraz 100 mg wyciągu z liści zielonej herbaty, a także 8 mg (50% RWS) niacyny (mg ekwiwalentu niacyny) i
640 µg (80% RWS) witaminy A (ekwiwalentu retinolu). W formule znaleźć można też 50 µg (100% RWS) biotyny, 6 mg (50% RWS)
witaminy E (ekwiwalentu tokoferolu), 0,7 mg (50% RWS) witaminy B6 oraz 0,5 mg (50% RWS) miedzi. Skład suplementu diety uzupełnia
57 mg (15% RWS) magnezu, 7,5 mg (75% RWS) cynku, 75 µg (50% RWS) jodu oraz 14 mg (100% RWS) żelaza, a także 10 µg (18% RWS)
selenu i 0,5 mg (25% RWS) manganu. Skład suplementu diety Laboteq Tone dopełniają substancje pomocnicze. To celuloza i
hydroksymetylopropyloceluloza, a dodatkowo sole magnezowe kwasów tłuszczowych, sól sodowa karboksymetylocelulozy
usieciowana, a oprócz tego dwutlenek krzemu i tytanu, hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli i wosk Carnauba.

Suplement diety Laboteq Tone powinien być dawkowany zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Zaleca się
stosowanie 1 tabletki Laboteq Tone dziennie, połykając ją w całości i popijając odpowiednią ilością wody. Tabletek Laboteq Tone nie
powinni stosować pacjenci z nadwrażliwością na którąkolwiek z substancji znajdujących się w składzie.
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Laboteq Tone to suplement diety i wyłącznie w takim celu powinien być używany. Nie należy go traktować jako substytutu zdrowej diety
i stylu życia, gdyż nie może ich zastąpić. Bardzo ważne jest również, aby przechowywać ten produkt prawidłowo – chronić przed
światłem, wilgocią i temperaturą przekraczającą 25°C, a także stosować w dawkach nie większych niż rekomendowane i zabezpieczyć
przed dziećmi.

Składniki
wyciąg z liści oczaru wirginijskiego, wyciąg z kwiatu stokrotki, wyciąg z liści zielonej herbaty, niacyna, witamina A, biotyna, witamina E,
witamina, miedź, magnez, cynk, jod, żelazo, selen, mangan; substancja wypełniająca: celuloza, substancja glazurująca:
hydroksymetylopropyloceluloza, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, substancje glazurujące: wosk pszczeli, wosk carnauba.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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