30 tabletek

Kolagen, koenzym Q10, kwas hialuronowy, retinol,
którego źródłem jest beta-karoten
Składniki produktu:

pomagają zachować młody i zdrowy wygląd skóry
Proces starzenia się skóry charakteryzuje się zmniejszeniem liczby fibroblastów – komórek w których
zachodzi synteza kolagenu. Towarzyszą temu zmiany struktury włókien kolagenowych co sprawia,
że stają się mniej odporne i elastyczne a w konsekwencji mogą pojawić się zmarszczki. Z wiekiem
zmniejsza się również poziom koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego, co wiąże się z mniejszą
zdolnością wiązania wody w skórze i pogorszeniem jej jędrności.
Laboteq SKIN suplement diety zawiera formułę CWR® (Continuous Wrinkles Reduction),
czyli unikalne połączenie koenzymu Q10, hydrolizatu białek kolagenowych, kwasu hialuronowego,
beta karotenu – prekursora witaminy A (retinolu) oraz witamin. Składniki produktu: biotyna,
niacyna, retinol, ryboflawina, pomagają zachować młody i zdrowy wygląd skóry

1 tabletka
Kwas hialuronowy (w postaci hialuronianu sodu)
10 mg
Hydrolizat białek kolagenowych
100 mg
Koenzym Q10
30 mg
Beta-karoten
4,8 mg **
Tiamina
0,4 mg (36%)*
Ryboflawina
0,5 mg (36%)*
Witamina B6
0,5 mg (36%)*
Witamina B12
0,375 μg (15%)*
Witamina C
15 mg (19%)*
Witamina E
2,5 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (21%)*
Niacyna
4,4 mg ekwiwalentu niacyny (28%)*
Biotyna
38,1 μg (76%)*
Kwas pantotenowy
2,5 mg (42%)*
Kwas foliowy
100 μg (50%)*
* % referencyjnej wartości spożycia
** odpowiada 768 μg ekwiwalentu retinolu, co stanowi 96% referencyjnej wartości spożycia dla witaminy A

Hydrolizat białek kolagenowych – kolagen w organizmie jest budulcem włókien
kolagenowych w skórze.
Kwas hialuronowy –to naturalnie występujący składnik substancji międzykomórkowej
skóry.
Beta-karoten - jako prekursor witaminy A (retinolu) pomaga zachować zdrową skórę
oraz odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek
Niacyna oraz biotyna – pomagają w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
oraz pomagają zachować zdrową skórę.
Ryboflawina – pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina C – pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania skóry. Ponadto przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym i regeneracji zredukowanej formy witaminy E.
Witamina E oraz ryboflawina – pomagają w ochronie komórek przed wolnymi rodnikami.
Witamina B6 – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka.
Witamina B12 oraz kwas foliowy – odgrywają rolę w procesie podziału komórek.
Tiamina – przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.
Kwas foliowy – należy do grupy folianów, które pomagają w prawidłowej syntezie
aminokwasów.
Sposób użycia:
Dorośli: 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.
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią
przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.
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, hydrolizat białek kolagenowych, β-karoten,
koenzym Q10, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, kwas L-askorbinowy, kwas
hialuronowy (hialuronian sodu), barwnik: dwutlenek tytanu, amid kwasu nikotynowego,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan
tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cyjanokobalamina, substancje
glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk Carnauba.
Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

