
1-2 
 

  

Produktová informace – Laboteq SKIN – doplněk stravy 

Laboteq SKIN 
doplněk stravy 

pro pokožku zářící zdravím* 
30 tablet 

 
složky produktu pomáhají udržovat pokožku pružnou a zdravou* 
pouze jedna tableta denně – Vaše každodenní péče o pleť zůstává nezměněna 
 
kolagen – koenzym Q10 – kyselina hyaluronová– retinol, jehož zdrojem je betakaroten 
 
Složky produktu pomáhají udržovat pružnost, pevnost a zdravý vzhled pokožky*. 
*Biotin, niacin, retinol (vitamin A) a riboflavin působí příznivě na zdraví pleti. 
 

 
Denní dávka 

1 tableta 

Referenční hodnota 

příjmu 

Kyselina hyaluronová 10 mg ** 

Kolagenový proteinový hydrolyzát 100 mg ** 

Koenzym Q10 30 mg ** 

Vitamin A 

(ekvivalent retinolu z 4,8 mg 

betakarotenu) 

800 µg 

 

100 % 

Thiamin 0,4 mg 36 % 

Riboflavin 0,5 mg  36 % 

Vitamin B6 0,5 mg 36 % 

Vitamin B12 0,375 g  15 % 

Vitamin C 15 mg 19 % 

Vitamin E (ekvivalent alfa-tokoferolu) 2,5 mg 21 % 

Niacin (ekvivalent niacinu) 4,4 mg 28 % 

Biotin 38,1 g 76 % 

Kyselina pantothenová 2,5 mg 42 % 

Kyselina listová 100 g  50 % 

**referenční hodnota příjmu není stanovena 
 
Hmotnost: 17,62 g 
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Produktová informace – Laboteq SKIN – doplněk stravy 

*Betakaroten představuje zdroj vitaminu A (retinolu), který pomáhá udržovat zdravou pokožku         
a podílí se na procesu specializace buněk. 
*Niacin, biotin a riboflavin pomáhají udržovat zdravé sliznice a zdravou pokožku. 
Vitamin C přispívá ke správné produkci kolagenu, aby bylo zajištěno správné fungování pokožky. 
Kromě toho přispívá k udržení správného energetického metabolismu a pomáhá chránit buňky 
před oxidativním stresem a regenerovat redukovanou formu vitaminu E. 
Vitamin E a riboflavin působí jako antioxidanty a pomáhají chránit buňky před oxidativním 
stresem. 
Vitamin B6 přispívá k udržení správného metabolismu bílkovin. 
Vitamin B12 a foláty, mezi něž patří i kyselina listová, hrají roli v procesu dělení buněk. 
Thiamin a kyselina pantothenová přispívají k udržení správného energetického metabolismu. 
Kyselina listová patří do skupiny folátů, které pomáhají při správné syntéze aminokyselin. 
 
Doporučené denní dávkování: Dospělí: 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. U osob s poruchami ledvin         
nebo užívajících diuretika a u těhotných a kojících žen by mělo být rozhodnutí o použití tohoto 
přípravku učiněno po konzultaci s lékařem. Produkt není určen pro děti a mladistvé. 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a vlhkostí. 
Skladujte mimo dosah dětí. 
Složení: plnidlo: celulosa, hydrolyzát kolagenového proteinu, betakaroten, koenzym Q10, lešticí 
látka: hydroxypropylmethylcelulosa, plnidlo: zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy, 
kyselina L-askorbová, kyselina hyaluronová, lešticí látka: hořečnaté soli mastných kyselin, 
protispékavá látka: oxid křemičitý, nikotinamid, barvivo: oxid titaničitý, DL-alfa-tokoferyl-acetát, 
kalcium-D-pantothenát, lešticí látka: hydroxypropylcelulosa, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-
mononitrát, riboflavin, kyanokobalamin, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, lešticí látka: 
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 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


