suplement diety

30 tabletek

Dla osób z cerą trądzikową.
Składniki aktywne suplementu diety Normatabs wspierają działanie:
• oczyszczające,
• ochronne,
• antyoksydacyjne.

Cynk
Witamina B6
Laktoferyna
Likopen
L-cysteina
Selen
Hydrolizat białek kolagenowych
Koenzym Q10
Wyciąg z fiołka trójbarwnego
Wyciąg z mniszka lekarskiego
Wyciąg z ziela werbeny
Wyciąg z zielonej herbaty
Witamina A
Niacyna (witamina PP)
Kwas foliowy
Witamina E
Witamina C

1 tabletka
7,6 mg (76%)*
0,8 mg (57%)*
10 mg
2,5 mg
40 mg
25 µg (45%)*
40 mg
5 mg
50 mg
50 mg
50 mg
40 mg
410 µg ekwiwalentu retinolu (51%)*
8,9 mg ekwiwalentu niacyny (56%)*
96 µg (48%)*
4,1 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (34%)*
30 mg (38%)*

2 tabletki
15,2 mg (152%)*
1,6 mg (114%)*
20 mg
5 mg
80 mg
50 µg (91%)*
80 mg
10 mg
100 mg
100 mg
100 mg
80 mg
820 µg ekwiwalentu retinolu (103%)*
17,8 mg ekwiwalentu niacyny (111%)*
192 µg (96%)*
8,2 mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu (68%)*
60 mg (75%)*

*% referencyjnej wartości spożycia
Laktoferyna – białko wielofunkcyjne, które w warunkach fizjologicznych występuje powszechnie
w wydzielinach ustroju, jest składnikiem siary i mleka matki.
Likopen jest głównym karotenoidem (barwnikiem) występującym w owocach pomidora.
L-cysteina – to aminokwas siarkowy będący elementem strukturalnym kolagenu występującego
powszechnie w skórze.
Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów, syntezie DNA i białka
oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych. Cynk pomaga
zachować zdrową skórę, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo bierze udział
w procesie podziału komórek.
Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i ochronie komórek
przed stresem oksydacyjnym.
Hydrolizat białek kolagenowych - kolagen, jako główne białko tkanki łącznej, stanowi ok. 30%
całkowitej masy białka ludzkiego.

Koenzym Q10 – związek organiczny występujący naturalnie w mitochondriach - strukturach
komórkowych, w których odbywają się różne procesy biochemiczne niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania organizmu, w tym oddychanie komórkowe.
Wyciąg z fiołka trójbarwnego działając od wewnątrz, wpływa korzystnie na zdrowie i ogólny wygląd
skóry. Pomaga w przypadku cery suchej.
Wyciąg z mniszka lekarskiego posiada właściwości przeciwutleniające. Wspomaga wydalanie wody
z organizmu. Wykazuje właściwości oczyszczające. Wspiera naturalną detoksykację organizmu.
Wyciąg z ziela werbeny wspomaga fizjologiczne procesy oczyszczania skóry.
Wyciąg z zielonej herbaty wspomaga naturalną ochronę skóry przed stresem oksydacyjnym
spowodowanym promieniowaniem UV.
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych, pomaga zachować zdrową
skórę, odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek.
Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny i przyczynia się do utrzymania prawidłowego
metabolizmu energetycznego.
Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych i zdrowej skóry.
Foliany, w tym kwas foliowy pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów, biorą udział
w procesie podziału komórek.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania skóry. Pomaga również w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i regeneracji
zredukowanej formy witaminy E.
Sposób użycia: 1-2 tabletki 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. Nie należy stosować łącznie z innymi preparatami
witaminy A. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.
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, skrobia kukurydziana, glukonian cynku, wyciąg z ziela
fiołka trójbarwnego, wyciąg z mniszka lekarskiego, wyciąg z ziela werbeny, L-cysteina, hydrolizat białek
kolagenowych, wyciąg z zielonej herbaty, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, kwas
L-askorbinowy, likopen, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, laktoferyna (mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)),
amid kwasu nikotynowego, selenian (IV) sodu, bursztynian D-alfa-tokoferylu, barwnik: dwutlenek
tytanu, koenzym Q10, octan retinylu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, chlorowodorek
pirydoksyny, kwas pteroilomonoglutaminowy, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały i wosk
carnauba.
Producent:
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., 95 – 200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

