
 Produktová informace 

Acneminum® 
Doplněk stravy 

30 tablet 
Pro zdravou pokožku* 

Určeno pro dospívající a dospělé 
 

Viola tricolor 
Taraxacum officinale 

Camelia sinensis 
 

*Extrakt z violky trojbarevné pomáhá uchovat zdraví pokožky zevnitř a její správný vzhled. 
Extrakt ze smetánky lékařské působí jako antioxidant a podporuje přirozený mechanismus 
čištění těla. 
Extrakt ze zeleného čaje podporuje ochranu buněk před oxidativním stresem. 
Niacin přispívá k dobrému stavu pleti. 

Složky Denní dávka 1 tableta Referenční hodnota příjmu 

Extrakt violky trojbarevné 150 mg ** 

Extrakt smetánky lékařské 70 mg ** 

Extrakt z listů zeleného čaje 10 mg ** 

Zinek 15 mg  150 % 

Niacin (mg ekvivalentu niacinu) 18 mg  113 % 
Vitamin B6 1,6 mg  114 % 

**referenční hodnota příjmu není stanovena 
 
Hmotnost: 17,48 g 
 
V období dospívání dochází ke změnám, které se mohou nepříznivě projevit na stavu pokožky. 
Violka trojbarevná přispívá ke zdraví pokožky zevnitř a smetánka lékařská podporuje přirozený 
mechanismus čištění těla. 
 
Extrakt z violky trojbarevné pomáhá uchovat zdraví pokožky zevnitř a její správný vzhled. 
Extrakt ze smetánky lékařské působí jako antioxidant a podporuje přirozený mechanismus čištění 
těla. 
Niacin přispívá k udržení zdravé sliznice a pokožky. 
Zinek pomáhá udržovat správný metabolismus sacharidů, normální syntézu DNA a bílkovin a 
přispívá k udržení správného metabolismu mastných kyselin. Zinek pomáhá chránit buňky před 
oxidativním stresem a udržovat zdravou pokožku. Kromě toho se podílí na procesu dělení buněk. 
Extrakt ze zeleného čaje podporuje ochranu buněk před oxidativním stresem. 
Vitamin B6 přispívá ke správné syntéze cysteinu a k vyrovnanému energetickému metabolismu. 
 
Doporučené denní dávkování: 1 tableta denně. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. Vyvážená, pestrá strava a zdravý životní styl jsou 
důležité. 
Upozornění: Neužívejte při alergii na kteroukoli složku produktu. Výrobek se nedoporučuje 
těhotným a kojícím ženám. Produkt není určen pro děti. Určeno pro dospívající a dospělé. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a vlhkostí. 
Udržujte mimo dosah dětí. 
Složení: plnidlo: celulosa, extrakt z violky trojbarevné (Viola tricolor), zink-glukonát, extrakt ze 
smetánky lékařské (Taraxacum officinale), lešticí látka: hydroxypropylmethylcelulosa, 
nikotinamid, extrakt z listů zeleného čaje (Camelia sinensis), barvivo: oxid titaničitý, lešticí látka: 
hořečnaté soli mastných kyselin, plnidlo: oxid křemičitý, pyridoxin-hydrochlorid, lešticí látka: 
hydroxypropylcelulosa, bílý včelí vosk a karnaubský vosk. 
 
Vyrobeno v EU pro Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
Distributor:  
Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
Vinohradská 33/89, 120 00 Praha–Vinohrady, Česká republika, office@aflofarm.cz 
 
 


