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Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Działanie:

Słońce, proces starzenia się skóry i genetyka są głównymi czynnikami, które niekorzystnie wpływają na naturalny pigment skóry,
powodując hiperpigmentację (przebarwienie). Największym zagrożeniem jest jednak ekspozycja na słońce, która najsilniej pobudza
proces produkcji melaniny - barwnika, który nadaje skórze jej naturalną karnację. Melanina działa jak naturalny filtr przeciwsłoneczny,
chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Nadmierne narażenie skóry na światło słoneczne może
powodować zwiększoną produkcję melaniny, której nadmiar nierównomiernie rozkłada się w skórze, prowadząc do powstania
mniejszych lub większych przebarwień, piegów czy plam pigmentacyjnych.

Laboteq TONE suplement diety zawiera formułę CRH (Continuous Hyperpigmentation Reduction), połączenie trzech wyciągów
roślinnych oraz miedzi, która wspomaga utrzymanie prawidłowej pigmentacji skóry.

Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia, wyciąg

z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień, wyciąg z oczaru wirginijskiego chroni skórę przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych.

Dodatkowo Laboteq TONE zawiera witaminy i składniki mineralne, które pomagają w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami
(witamina E, cynk, selen, miedź) oraz przyczyniają się do zachowania zdrowej skóry (cynk, jod, witamina A, biotyna, niacyna).

Skład (1 tabletka):

Wyciąg z liści oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana L.) 50 mg

Wyciąg z kwiatu stokrotki (Bellis perennis L.) 150 mg

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) 100 mg

Niacyna 8 mg ekwiwalentu niacyny (50%)*

Witamina A 640 mcg ekwiwalentu retinolu (80%)*

Biotyna 50 mcg (100%)*

Witamina E 6 mg ekwiwalentu tokoferolu (50%)*

Witamina B6 0,7 mg (50%)*

Miedź 0,5 mg (50%)*

Magnez 57 mg (15%)*

Cynk 7,5 mg (75%)*

Jod 75 mcg (50%)*

Żelazo 14 mg (100%)*

Selen 10 mcg (18%)*

Mangan 0,5 mg (25%)*

*% zalecanego dziennego spożycia

Sposób użycia:

Dorośli: 1 tabletka dziennie.
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