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

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

 

 

Visaxinum D dla osób dorosłych z cerą trądzikową x 30 tabl
 

Cena: 25,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z fiołka trójbarwnego; wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego; wyciąg z liści zielonej herbaty;
substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; barwnik: dwutlenek tytanu; substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza; substancje glazurujące: wosk pszczeli, wosk carnauba; wyciąg z liści Gymnea sylvestre; substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; wyciąg z kłącza ostryżu długiego; wyciąg z ziela melisy; laktoferyna; cynk; niacyna,
witamina B6.

1 tabletka zawiera:

Wyciąg z fiołka trójbarwnego - 170 mg*
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego - 80 mg*
Wyciąg z liści zielonej herbaty - 10 mg*
Wyciąg z liści Gymnema sylvestre - 50 mg*
Wyciąg z kłącza ostryżu długiego - 80 mg*
Wyciąg z ziela melisy - 60 mg*
Laktoferyna - 20 mg*
Cynk - 15 mg (150% RWS)
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny) - 18 mg (113% RWS)
Witamina B6 - 2 mg (143% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)
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Charakterystyka
Składniki suplementu diety Visaxinum D dla osób dorosłych dbają od wewnątrz o zdrowie i prawidłowy wygląd skóry, wspierają
oczyszczanie organizmu oraz ochronę przed działaniem wolnych rodników. Dodatkowo pomagają utrzymać prawidłowy poziom glukozy
we krwi, wspierają zdrowie wątroby oraz pomagają utrzymać dobry nastrój.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny 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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