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Acnex 30 kapsułek na trądzik
 

Cena: 23,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ACNEX, 30 kapsułek

Acnex naturalne kapsułki bez sztucznych barwników. Preparat składający się z 7 witamin, laktoferyny, 2 mikroelementów oraz 3
wyciągów ziołowych. Bezbarwne kapsułki z naturalnej żelatyny bez sztucznych barwników.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne prepatatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie, obficie popijajac wodą. Przyjmować niezależnie od posiłku, codziennie o tej samej porze przez
30 dni.

Składniki: ziele bratka suchy wyciąg, żelatyna (otoczka kapsułki E441), celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca E460), liść
pokrzywy suchy wyciąg, ziele skrzypu suchy wyciąg, laktroferyna (substancja mlekopochodna), tlenek cynku, octan DL–alfa–tokoferylu
(witamina E), D-pantotenian wapnia (witamina B5), amid kwasu nikotynowego (witamina B3), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6),
ß-karoten (prowitaminaA), ryboflawina (witamina B2), monoazotan tiaminy (witamina B1), selenian (VI) sodu.

Dzienna porcja zawiera (1 kapsułka): ß karoten 1000mcg (21%)*, witamina B1 0,7mg (64%)*, witamina B2 0,8mg (57%)*, witamina B3
5mg (31%)*, witamina B5 5mg (83%)*, witamina B6 2mg (143%)*, witamina E 10mg (83%)*, laktoferyna 20mg, cynk 10mg (100%)*, selen
25mcg (45%)*, wyciąg z bratka 262,5mg, wyciąg z pokrzywy 26,25mg, wyciąg ze skrzypu polnego 26,25mg.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diet powien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25 stopni Celsjusza, w suchym miejscu.
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