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Visaxinum tabletki, 60 tbl
 

Cena: 44,84 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety Visaxinum dla osób z cerą trądzikową, którego składniki pomagają utrzymać zdrową skórę wykazując działanie 
antyoksydacyjne (wyciąg z fiołka trójbarwnego, wyciąg z zielonej herbaty), oczyszczające (wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego ) oraz
ochronne (cynk, witamina B6).

Wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego - zawiera związki flawonoidowe, między innymi rutynę. Wspiera dobry stan skóry, pomaga w
utrzymaniu zdrowej skóry. Dba od wewnątrz o zdrowie i prawidłowy wygląd skóry.

Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego - wspiera ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników. Dodatkowo wspiera działanie
oczyszczające. Pomaga w wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii oraz wspiera naturalną detoksykację organizmu.

Wyciąg z liści zielonej herbaty - wspiera ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników.

Witamina PP - pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych i zdrowej skóry.

Cynk - pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów, syntezie DNA i białka oraz przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych. Cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i zachowaniu
zdrowej skóry.

Witamina B6 - pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny i przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela bratka trójbarwnego, glukonian cynku, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, amid kwasu nikotynowego, wyciąg z liści zielonej herbaty, barwnik: dwutlenek
tytanu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, chlorowodorek
pirydoksyny, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba.
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Sposób użycia:
1 tabletka dziennie

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Opakowanie: 60 tabletek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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