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Koenzym Q10 Sensilab (Dental) 30tab ssania
 

Cena: 30,93 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent EKSPRES APTECZNY SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Substancja słodząca: sorbitol, ACTIQ10 40% (koenzym Q10, dekstryna, substancja wiążąca: sól sodowa oktenylobursztynianu
skrobiowego, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu), substacja wiążąca: poliwinylopirolidon,
substancja słodząca: ksylitol, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, witamina E (octan
DL-alfa-tokoferylu), koncentrat smakowo-aromatyczno-barwiący w proszku o smaku pomarańczowym (maltodekstryna, nośnik: guma
akacjowa, naturalne olejki cytrusowe, substancje aromatyczne, barwnik: beta-karoten, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, przeciwutleniacz: alfa-tokoferol, substancja konserwująca: benzoesan sodu), regulator
kwasowości: kwas cytrynowy, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), substancja słodząca: acesulfam K.

Zawartość składników czynnych w jednej tabletce: koenzym Q10 – 30mg, witamina C – 40mg (50% RDA), witamina E – 6mg (50%
RDA), witamina B6 – 0,7mg (50% RDA), witamina D – 2,5mcg (50% RDA).
*RDA – zalecane dzienne spożycie.

Działanie:
Wzmocnienie tkanki przyzębia oraz dziąseł zapewnią tabletki do ssania Sensilab Q10 Sensitive o smaku pomarańczowym. Kompozycja
składników aktywnych również wspomaga ochronę dziąseł i zębów. Zastosowana w suplemencie forma koenzymu Q10 wnika do
komórek przyzębia, pobudzając odbudowę i regenerację tkanki przyzębia i dziąseł. Witamina B6 przyczynia się do odpowiedniego
metabolizmu białka i glikogenu. Witamina D wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu wapnia we krwi, co wpływa na mineralizację
szkliwa i stan uzębienia. Witamina E stanowi ochronę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, wzmacnia dziąsła oraz ich
regenerację.

Zastosowanie:
Suplement diety Sensilab Q10 Sensitive przeznaczony do stosowania przez osoby z paradontozą oraz osoby, które chcą poprawić stan
dziąseł i zębów.

Informacje dodatkowe:
Tabletki spożywane w nadmiernej ilości mogą wywołać efekt przeczyszczający. Produkt zawiera substancję słodzącą. Suplement diety
nie powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w temperaturze
niższej niż 25st. C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 1-2 tabletki. Ssać aż do całkowitego rozpuszczenia, przez kolejne 15-30 minut nie powinno spożywać się
jedzenia ani napojów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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