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Visaxinum 60 tabl.
 

Cena: 49,01 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opakowanie 60 szt.

Postać Tabletki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Składniki odżywcze w 1 tabletce, % zalecanego dziennego spożyciaWyciąg z fiołka trójbarwnego 150 mg, -Laktoferyna 20 mg,
-Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 70 mg, -Wyciąg z liści zielonej herbaty 10 mg, -Cynk 15 mg, 100%Niacyna (witamina PP) 18 mg,
100%Witamina B6 2 mg, 100  Wskazania  Poprawia kondycję skóry. Składniki aktywne Visaxinum korzystnie wpływają na cerę
trądzikową. Zarówno wyciąg z fiołka trójbarwnego, laktoferyna jak i pozostałe składniki produktu pomagają zachować piękny i zdrowy
wygląd skóry poprawiając jej stan i kondycję. * Wyciąg z fiołka trójbarwnego - działa oczyszczająco. Wpływa na proces przemiany
materii i pomaga wyeliminować szkodliwe substancje gromadzące się w organizmie. Dzięki temu wpływa korzystnie na stan skóry. *
Laktoferyna - białko o właściwościach przeciwbakteryjnych i antyoksydacyjnych. Korzystnie wpływa na równowagę immunologiczną
organizmu. * Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego - posiada właściwości przeciw utleniające. Wpływa na naturalne mechanizmy
obronne organizmu. Jest jednym z najbardziej efektywnych ziół oczyszczających. Wspomagając prawidłowe funkcjonowanie wątroby,
pęcherzyka żółciowego oraz nerek pomaga w wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii wpływając korzystnie na skórę. *
Witamina PP - wpływa korzystnie na procesy przemiany materii oraz prawidłową funkcję skóry. * Cynk - korzystnie wpływa na układ
odpornościowy. Cynk chroni komórki odpornościowe przed uszkadzającym wpływem wolnych rodników i uruchamia mechanizmy
obronne ustroju. Minerał niezbędny dla zdrowia skóry. * Wyciąg z zielonej herbaty - dzięki właściwościom antyoksydacyjnym ogranicza
działanie wolnych rodników i ich niekorzystny wpływ na komórki całego organizmu. * Witamina B6 - bierze udział w przemianie białek
(m.in. laktoferyny) i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Korzystnie wpływa na funkcjonowanie systemu nerwowego, krwiotwórczego
i odpornościowego.  Dawkowanie 1 tabletka dziennie.  Przeciwwskazania Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Produkt
nie jest wskazany dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących piersią.  Informacja Suplementy diety nie mogą być stosowane jako
substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do spożycia w ciągu dnia.  
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