
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Normatabs x 30 tabl
 

Cena: 28,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Normatabs w postaci tabletek pomaga uzupełnić dietę w składniki ważne dla wyglądu i zdrowia skóry. Na co pomaga
Normatabs? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Aflofarm jest cera trądzikowa. Wyrób uzupełnia zdrową dietę pacjenta w
składniki przyczyniające się do poprawy kondycji skóry, takie jak wyciągi roślinne – w tym wyciąg z fiołka trójbarwnego, mniszka
lekarskiego i zielonej herbaty. W składzie preparatu znaleźć można także laktoferynę, różne witaminy i minerały oraz inne składniki
biologicznie aktywne. Substancje wchodzące w skład tabletek Normatabs mają właściwości oczyszczające, antyoksydacyjne oraz
ochronne. Przyczyniają się do poprawy kondycji skóry i utrzymania jej zdrowego wyglądu. Dzięki zawartości cynku i selenu suplement
diety Normatabs wspomaga ochronę antyoksydacyjną komórek, przyczyniając się do ich zabezpieczenia przed szkodliwym wpływem
wolnych rodników.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Normatabs. W skład 1 tabletki wchodzi 7,5 mg (75% RWS) cynku, 1 mg (71% RWS) witaminy B6
oraz 19,5 mg laktoferyny, a poza tym 25 mg likopenu, 40 mg L-cysteiny i 25 µg (45% RWS) selenu. Oprócz tego tabletka Normatabs
zawiera 40 mg hydrolizatu białek kolagenowych, 5 mg koenzymu Q10, 50 mg wyciągu z fiołka trójbarwnego, a także 50 mg wyciągu z
mniszka lekarskiego i 40 mg wyciągu z zielonej herbaty. Skład uzupełnia 400 µg (50% RWS) witaminy A, 9 mg (56% RWS) niacyny
(witamina PP), 100 µg (50% RWS) kwasu foliowego, a także 5 mg (42% RWS) witaminy E oraz 30 mg (38% RWS) witaminy C. W 
suplemencie diety Normatabs znajdują się również składniki pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia,
hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek tytanu oraz dwutlenek krzemu, hydroksypropyloceluloza, kwas
pteroilomonoglutaminowy, wosk biały oraz wosk Carnauba. Suplement diety zawiera także mleko i jego pochodne wraz z laktozą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, rekomendowane przez producenta dawkowanie suplementu diety Normatabs powinno być przestrzegane.
Zaleca się przyjmowanie 1–2 tabletek Normatabs dziennie. Nie każdy pacjent może jednak stosować suplement diety. Istnieją bowiem
również pewne przeciwwskazania. Suplement diety Normatabs nie powinien być przyjmowany w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek z jego składników. Produkt nie powinien być też łączony z preparatami zawierającymi witaminę A. Niewskazane jest
stosowanie suplementu przez pacjentki w ciąży oraz karmiące piersią.

Suplement diety Normatabs wymaga przechowywania w miejscu, które nie będzie widoczne dla dzieci i będzie odpowiednio
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zabezpieczone przed ich dostępem. Produkt należy przyjmować ściśle według zalecanego dawkowania – nie powinno się przekraczać
rekomendowanej dawki dziennej. Tabletki Normatabs nie mogą być też stosowane jako zamiennik zdrowego życia i zbilansowanych
posiłków, gdyż nie są w stanie ich zastąpić – mogą je natomiast uzupełniać, pomagając w pokryciu dziennego zapotrzebowania
organizmu.

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna , glukonian cynku, wyciąg z mniszka lekarskiego, wyciąg z fiołka trójbarwnego,
hydrolizat białek kolagenowych, L-cysteina, wyciąg z zielonej herbaty, skrobia, kwas L-askorbinowy, substancja do stosowania na
powierzchnię - hydroksypropylometyloceluloza , likopen, laktoferyna, amid kwasu nikotynowego, substancja do stosowania na
powierzchnię - stearynian magnezu, barwnik - dwutlenek tytanu , substancja wypełniająca - dwutlenek krzemu , selenian sodu, octan DL-
alfa-tokoferolu, koenzym Q10, octan retinylu, substancja do stosowania na powierzchnię - hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek
pirydoksyny,substancje do stosowania na powierzchnię - kwas pteroilomonoglutaminowy, wosk biały i wosk Carnauba .

Zawiera mleko i produkty pochodne łącznie z laktozą.

Zawartość w 1 tabletce:

Cynk 7,5 mg (75% RWS)
Witamina B6 1 mg (71% RWS)
Laktoferyna 19,5 mg*
Likopen 25 mg*
L-cysteina 40 mg*
Selen 25 mcg (45% RWS)
Hydrolizat białek kolagenowych 40 mg*
Koenzym Q10 5 mg*
Wyciąg z fiołka trójbarwnego 50 mg*
Wyciąg z mniszka lekarskiego 50 mg*
Wyciąg z zielonej herbaty 40 mg*
Witamina A 400 mcg (50% RWS)
Niacyna (witamina PP) 9 mg (56% RWS)
Kwas foliowy 100 mcg (50% RWS)
Witamina E 5 mg (42% RWS)
Witamina C 30 mg (38% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami witaminy A.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.

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

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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