BÉTA-KAROTIN + E-VITAMIN + CINK
Lágyzselatin kapszula

Az egészséges bőrért
Étrend-kiegészítő

Nettó tömeg: 43,2 g
(60 db lágyzselatin kapszula)
Összetevők: szójaolaj, natúr β-karotin kivonat, cink-citrát, natúr E-vitamin zselatin
kapszulában.
Hatóanyagok napi adagra (1 kapszula)
15 mg
natúr β-karotin
2500
µg
(NRV
312,5%)
A-vitamin (β-karotinból)
Cink
9,9 mg (NRV 99%)
natúr E-vitamin (D-α-tokoferol)
10 mg (NRV 83%)
NRV: felnőttek számára ajánlott napi bevitel
Adagolás: naponta 1x1 kapszula bevétele javasolt bőséges folyadékkal lenyelve. Használata
javasolható napozás és szoláriumozás időszakában.
Minőségét megőrzi: a csomagoláson jelzett időpontig.
Tárolás: száraz, hűvös helyen.
Származási hely: Kína.
Forgalmazza: Oriental Herbs Kft., 1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
OÉTI sz.: 13062/2013
A β-karotin a növények természetes sárgás színanyaga, szervezetünkben A-vitamin képződik
belőle, mely szerepet játszik a bőr megfelelő állapotának megőrzésében is. A β-karotin az Avitamin igen aktív elővitaminjaként ismert karotinoid. A cink hozzájárul a bőr normál
állapotának fenntartásához, valamint részt vesz az A-vitamin normál anyagcseréjében. A
natúr E-vitamin természetes antioxidáns, hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni
védelméhez. Az E-vitamin d-α-tokoferol formában jól hasznosul az emberi szervezetben.
Figyelmeztetés: Az ajánlott napi adagot ne lépje túl! Gyermekek elől zárva tartandó! Az
étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges
életmódot.
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BETA CAROTENE + VITAMIN E+ ZINC
softgel capsule

For the healthy skin
food supplement

Net weight: 43,2 g

(60 pcs softgel capsules)

Ingredients: soy oil, natural β-carotene extract, zinc citrate, natural vitamin E in gelatin
capsules.
Active ingredients for daily 1 capsule
15 mg
natural β-carotene
2500
µg
(NRV
312,5%)
vitamin A (from β-carotene)
zinc
9,9 mg (NRV 99%)
natural vitamin E (D-α-tocoferol)
10 mg (NRV 83%)
NRV= Nutrient reference values
Dosage: daily 1 capsule, swallowed with lots of liquid. Its consumption is recommended in
periods with frequent sunbathing and visiting of solariums.
Best before: see on the package.
Storage: store in a dry and cool place.
Distributor: Oriental Herbs Ltd., H-1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.
License (OÉTI) Nr.: 13062/2013
Beta carotene is the natural yellow pigment of the vegetables, the human body converts it into
vitamin A which is important for maintaining the proper state of our skin. Belonging to
carotenoids, beta carotene is the active precursor of vitamin A.
Zinc contributes to reservation of the normal condition of the skin and it takes part in normal
metabolism of vitamin A.
Vitamin E is a natural antioxidant, it protects the cells against oxidative stress. In form of Dα-tocoferol the utilization of vitamin E is very efficient in the human body.

Caution! Do not exceed the recommended daily dosage! Keep out of the reach of children!
The food supplement does not substitute the balanced mixed diet and the healthy lifestyle!
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