30 tabletek

diosmina • rutozyd • hesperydyna • niacyna • witamina C
suplement diety

dla osób z cerą naczynkową
Wrażliwość skóry na różnego rodzaju czynniki atmosferyczne (tj. słońce, mróz,
wiatr czy szybkie zmiany temperatury) może przyczyniać się do pojawienia się
na jej powierzchni sieci widocznych naczynek krwionośnych, tzw. pajączków.
Laboteq CAPILLAR to suplement diety dedykowany osobom z cerą naczynkową
i wrażliwą. Zawiera połączenie związków flawonoidowych (diosminy, rutozydu
i hesperydyny) oraz niacyny i witaminy C.
• zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz
skóry, wspomagając prawidłową produkcję kolagenu (witamina C)
• pomaga w ochronie komórek przed niekorzystnym działaniem wolnych
rodników (witamina C)
• pomaga zachować zdrową skórę oraz przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego (niacyna)
Dzięki temu składniki tabletek Laboteq CAPILLAR pomagają zachować
właściwą kondycję i zdrowy wygląd skóry.

1 tabletka
Diosmina
Rutozyd
Hesperydyna
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny)
Witamina C
* % referencyjnej wartości spożycia

50 mg
50 mg
50 mg
16 mg (100%)*
80 mg (100%)*

Flawonoidy z różnych grup: diosmina (7-rutynozyd diosmetyny), rutozyd
(3-rutynozyd kwercetyny) i hesperydyna (7-rutynozyd hesperetyny) – organiczne
związki chemiczne, występujące w powierzchniowych warstwach tkanek roślinnych,
zaliczane do tzw. metabolitów wtórnych. Są wytworem wyspecjalizowanej przemiany
materii i mają charakter barwników. Często wykorzystywane w kosmetyce.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz skóry. Przyczynia się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym.
Niacyna pomaga zachować zdrową skórę oraz przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Sposób użycia: Dorośli 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji
do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz
zdrowy tryb życia.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze
poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla małych dzieci.
Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy, hesperydyna,
diosmina, rutozyd, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wypełniająca: talk,
amid kwasu nikotynowego, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza oraz wosk
pszczeli i wosk Carnauba.
Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
Wypróbuj również:

30 TABLETEK

Tabletki Laboteq SKIN zawierają retinol, koenzym Q10, kwas hialuronowy i kolagen,
który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu pomagają zachować młody
i zdrowy wygląd skóry.

POKONAJ ZMARSZCZKI OD WEWNĄTRZ

