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LABOTEQ SKIN 
Vitaminrikt hudvårdspreparat i tablettform.

1. BESKRIVNING

Laboteq Skin är ett kosttillskott som hjälper till att bibehålla en ung och fräsch hy. Då 
kroppen vuxit färdigt, börjar produktionen av de ämnen som stöder huden avta. Då börjar 
huden åldras, en process som accelererar i medelåldern. Med Laboteq Skin kan man tillföra 
de för huden viktiga ämnen via magen och tarmupptaget underifrån. Kroppen transporterar 
ämnena dit de behövs och man undviker hudens naturliga skyddsbarriär.

2. INGREDIENSER

Kollagen i hydroliserad form. Kollagen i huden bildas i det mellersta lagret, i läderhuden. 
Detta strukturella protein ger huden styrka och elasticitet. När man är ung är andelen kollagen 
i huden mycket hög, men produktionen minskar i snabb takt med åren och nedbrytningen blir 
större än nybildningen. Ett tecken på att kollagenet minskar är att huden blir tunnare och att 
rynkor och fåror börjar synas. 

Koenzym Q10 kallas även ubikinon och är ett vitaminliknande ämne med antioxidantiska 
egenskaper som bl a medverkar i cellernas energiomsättning. Ämnet produceras i levern men 
fås också ur vår föda, främst från kött och fisk.

C-vitamin är bland annat viktig för normal kollagenbildning och hudens normala funktioner. 
Som antioxidant skyddar C-vitamin kroppens celler mot oxidation.

Hyaluronsyra är ett vätskebärande ämne som är uppbyggt av en sockerart och är en 
grundläggande beståndsdel i människors bindeväv. Hyaluronsyra finns bland kollagenfibrerna 
i huden och är där viktig för transporten av näringsämnen och ser till att huden hålls lagom 
fuktad och ger den volym. När vi åldras minskar den naturliga nivån av hyaluronsyra i huden 
med rynkor, veck och slapp hud som följd.

Beta-karoten är ett förstadie till A-vitamin som kroppen kan omvandla till A-vitamin enligt 
behov. A-vitamin medverkar bland annat till att bibehålla normal hud och normala slemhinnor.

Niacin eller B3-vitamin bidrar till normal energiomsättning och till att bibehålla normala 
slemhinnor och normal hud.

E-vitamin är en naturlig antioxidant som skyddar kroppens celler mot oxidation.

Pantotensyra eller B5-vitamin bidrar till normal energiomsättning och normal syntes och 
omsättning av steroidhormoner, vitamin D och vissa neurotransmittorer.

Riboflavin eller B2-vitamin bidrar till normal energiomsättning och till att bibehålla normala 
slemhinnor och normal hud. Bidrar dessutom till att skydda cellerna mot oxidativ stress.

B6-vitamin bidrar bland annat till normal energi- och proteinomsättning.

Tiamin eller B1-vitamin behövs för ämnesomsättningen av kolhydrater, vissa muskel- och 
nervfunktioner samt för kroppens energiproduktion.

Folsyra eller B9-vitamin är nödvändig för cellernas ämnesomsättning och för bildningen av 
röda blodkroppar.



Biotin eller B8-vitamin medverkar till att bibehålla normala slemhinnor, normal hud och 
normalt hår.

B12-vitamin bidrar bland annat till normal ämnesomsättning och för bildningen av 
blodkroppar. 

Antiklumpmedel: kiseldioxid.

Fyllnadsmedel: mikrokristallin cellulosa.

Övriga hjälpmedel:  magnesiumstearat, cellulosa,titandioxid, vaxer från bi och canauba.

3. REKOMMENDERAD DAGLIG DOS

1 tablett/dag i samband med måltid.

Innehåll per kapsel: se vidstående tabell

* = referensvärdet för det dagliga intaget.

** omräknat till A-vitamin.

Den rekommenderade dagliga dosen får 
inte överskridas. 

Kosttillskott bör inte användas som ett 
alternativ till en varierad kost. 

4. BIVERKNINGAR

Laboteq Skin har inga kända biverkningar eller samverkningar med läkemedel.

5. FÖRVARING

Förvaras torrt i rumstemperatur utom räckhåll för små barn.

6. BÄST FÖRE

Se datummärkning på förpackningen.

7. TILLVERKARE

Aflofarm Pharma Polska Sp. z o.o.,ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice, Polen.

8. IMPORTÖR

Clarinella Oy Ab, Bonäsvägen 12, 07350 Gäddrag, Finland.
www.clarinella.com
info@clarinella.com

Hyaluronsyra 10 mg -
Kollagen 100 mg -
Koenzym Q10 30 mg -
Beta-karoten 4,8 mg 96% **
Tiamin 0,4 mg 36%
Riboflavin 0,5 mg 36%
B6-vitamin 0,5 mg 36%
B12-vitamin 15%
C-vitamin 15 mg 19%
E-vitamin 2,5 mg 21%
Niacin 4,4 mg 28%
Biotin 76%
Pantotensyra 2,5 mg 42%
Folsyra 50%

Ämne                    
                      

Innehåll / 
kapsel

% av RDI *   
     

0,375 µg

38 µg

100 µg
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