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VISAXINUM D dla osób dorosłych tabl. 30tab
 

Cena: 30,14 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

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.

Informacja żywieniowa, zawartość w zalecanej dziennej porcji – 1 tabletce: wyciąg z fiołka trójbarwnego – 170mg, wyciąg z korzenia
mniszka lekarskiego – 80mg, wyciąg z liści zielonej herbaty – 10mg, wyciąg z liści Gymnea sylvestre – 50mg, wyciąg z kłącza ostryżu
długiego – 80mg, wyciąg z ziela melisy – 60mg, laktoferyna – 20mg, cynk – 15mg (150% ZDS), niacyna – 180mg (113% ZDS), witamina
B6 – 2mg (143% ZDS).
ZDS % dziennego zalecanego spożycia.

Działanie:
Kompozycja wyciągów roślinnych polecanych dla osób dorosłych, które borykają się z problemem cery trądzikowej. Skutecznie o wygląd
skóry dba wyciąg z fiołka trójbarwnego. Korzeń mniszka lekarskiego chroni komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym. Wspiera
proces wydalania zbędnych dla organizmu produktów przemiany materii, a także wspomaga naturalną detoksykację. Zielona herbata
neutralizuje wolne rodniki. Wyciąg z liści Gymnea sylvestre przyczynia się do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Wyciąg
z ostryżu długiego pomaga zadbać o zdrową wątrobę i skórę. Melisa działa odprężająco. Laktoferyna to białko, które występuje w
wydzielinach ustrojowych, pełni wiele funkcji. Cynk to pierwiastek o właściwościach antyoksydacyjnych, ponadto wspomaga prawidłowy
metabolizm węglowodanów, syntezę DNA i białka, wspiera utrzymanie właściwego metabolizmu kwasów tłuszczowych i uczestniczy w
podziale komórek. Niacyna dba o skórę i stan błon śluzowych. Witamina B6 wspomaga metabolizm energetyczny oraz pomaga w
prawidłowej syntezie cysteiny.

Zastosowanie:
Suplement diety Visaxinum D przeznaczony jako środek wspomagający dla osób dorosłych z cerą trądzikową.
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Informacje dodatkowe:
Zawiera mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą). Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i
zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja (dorośli): 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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