30 tabletek

oczar wirginijski • kwiat stokrotki • zielona herbata • miedź
Bellis perennis L.

rozjaśnia skórę
w obrębie przebarwienia
Słońce, proces starzenia się skóry i genetyka są głównymi czynnikami,
które niekorzystnie wpływają na naturalny pigment skóry, powodując
hiperpigmentację (przebarwienie). Największym zagrożeniem jest ekspozycja
na słońce, która najsilniej pobudza proces produkcji melaniny – barwnika
nadającego skórze jej naturalną karnację. Melanina działa jak naturalny filtr
przeciwsłoneczny, chroniąc skórę przed szkodliwym działaniem promieni
ultrafioletowych. Nadmierne narażenie skóry na światło słoneczne może zatem
powodować zwiększoną produkcję melaniny, której nadmiar nierównomiernie
rozkłada się w skórze, prowadząc do powstania nieregularnych przebarwień,
piegów czy plam pigmentacyjnych.
Laboteq TONE suplement diety zawiera formułę CHR™ (Continuous
Hyperpigmentation Reduction), unikalne połączenie trzech wyciągów
roślinnych oraz miedzi, która wspomaga utrzymanie prawidłowej pigmentacji
skóry.
• Wyciąg z kwiatu stokrotki (Bellis perennis L.) rozjaśnia skórę w obrębie
przebarwienia,
• Wyciąg z zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) zapobiega powstawaniu
nowych przebarwień,
• Wyciąg z oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana L.) 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).

1 tabletka
Wyciąg z liści oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana L.) (mg)
Wyciąg z kwiatu stokrotki (Bellis perennis L.) (mg)
Wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis L.) (mg)
Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny)
Witamina A (µg ekwiwalentu retinolu)
Biotyna (µg)
Witamina E (mg ekwiwalentu tokoferolu)
Witamina B6 (mg)
Miedź (mg)
Magnez (mg)
Cynk (mg)
Jod (µg)
Żelazo (mg)
Selen (µg)
Mangan (mg)

50
150
100
8 (50%)*
640 (80%)*
50 (100%)*
6 (50%)*
0,7 (50%)*
0,5 (50%)*
57 (15%)*
7,5 (75%)*
75 (50%)*
14 (100%)*
10 (18%)*
0,5 (25%)*

* % referencyjnej wartości spożycia

Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennego
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 produktu należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywanie: Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej
25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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

