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Visaxinum x 60 tabl
 

Cena: 45,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Visaxinum w postaci tabletek ze składnikami wspomagającymi utrzymanie zdrowej skóry to produkt na bazie
wyciągów roślinnych, wzbogacony dodatkowo witaminą B6, niacyną, laktoferyną i cynkiem. Na co pomaga Visaxinum? Wskazaniem do
stosowania suplementu diety od firmy Aflofarm jest cera trądzikowa. Produkt pomaga uzupełnić zdrową dietę w składniki wspierające
utrzymanie dobrej kondycji skóry. Znaleźć można w nim składniki o właściwościach antyoksydacyjnych, oczyszczających i ochronnych.
W skład suplementu diety Visaxinum wchodzą między innymi wyciąg z fiołka trójbarwnego, cynk, korzeń mniszka lekarskiego, a także
witamina B6. Wyciąg z fiołka trójbarwnego przyczynia się do poprawy kondycji suchej skóry, a wyciąg z zielonej herbaty wspiera procesy
antyoksydacyjne organizmu. Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego wspomaga działanie oczyszczające oraz naturalną detoksykację
organizmu. Witamina B6 pomaga utrzymać odpowiedni poziom metabolizmu energetycznego, a cynk wspiera ochronę antyoksydacyjną
komórek.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek Visaxinum. W skład 1 tabletki wchodzi 150 mg wyciągu z fiołka trójbarwnego, 20 mg
laktoferyny, 10 mg wyciągu z liści zielonej herbaty, 70 mg wyciągu z korzenia mniszka lekarskiego, 15 mg (150% RWS) cynku, 18 mg
(113% RWS) niacyny i 2 mg (143% RWS) witaminy B6, a także składniki pomocnicze, które szczegółowo opisano na opakowaniu. 
Suplement diety Visaxinum powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami producenta, a rekomendowane przez niego dawkowanie nie
powinno być przekraczane. Zaleca się stosowanie 1 tabletki Visaxinum dziennie.

Nie każdy powinien stosować suplement diety Visaxinum. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, a
także ciąża i okres laktacji. Visaxinum jest suplementem diety, więc może uzupełniać zbilansowaną dietę i zdrowy tryb życia, ale ich nie
zastąpi, w związku z czym nie należy traktować go jako ich substytutu. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz
chronić przed światłem i wilgocią.

Składniki
substancja wypełniająca - celuloza ,wyciąg z ziela bratka trójbarwnego, glukonian cynku, wyciąg mniszka lekarskiego, laktoferyna,
substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza , amid kwasu nikotynowego, wyciąg suchy z liści zielonej herbaty, barwnik -
dwutlenek tytanu , substancja glazurująca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych , substancja wypełniająca - dwutlenek krzemu ,
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chlorowodorek pirydoksyny, substancja glazurująca - hydroksypropyloceluloza , substancje glazurujące - wosk pszczeli i wosk carnauba
Produkt zawiera dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniu powyżej 10mg/kg lub 10mg.l w przeliczeniu na SO2.
Produkt zawiera mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).

Zawartość w 1 tabletce:

Wyciąg z fiołka trójbarwnego 150mg*
Laktoferyna 20mg*
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 70mg*
Cynk 15mg (150% RWS)
Niacyna (witamina PP) ekwiwalentu niacyny 18mg (113% RWS)
Witamina B6 2mg (143% RWS)

*brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Składniki produktu pomagają w utrzymaniu zdrowej skóry.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, 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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