
DERMINAX 
Výživový doplněk 
 
Prevence a léčba akné, detoxikace organismu a péče o problematickou pokožku. 
 
Obsah balení: 
60 kapsul 
Pokyny k užívání a dávkování: 
2 kapsuly 1x denně během jídla s dostatečným množstvím vody. 
Upozornění: 
Tento produkt byl uveden na trh jako doplněk stravy. Nemá schválené léčivé účinky a není to lék. Stanovená 
doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Výživový doplněk se 
nesmí používat jako náhrada pestré stravy. Doporučuje se dodržovat vyváženou stravu a zdravý životní styl. 
Nevhodné pro lidi, kteří jsou přehnaně citliví na jakoukoliv složku. Minimální trvanlivost je vyznačená na obalu. 
NEUŽÍVEJTE, POKUD JE BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA POD UZÁVĚREM POŠKOZENÁ, NEBO CHYBÍ! 
Podmínky uskladnění: 
Skladujte v pevně uzavřené nádobě při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečným zářením. 
Uchovávejte mimo dosahu malých dětí. 
Distributor: 
Cron Systems, s. r. o.  
A. Rudnaya 21, 01001 Žilina, Slovenská republika 
 

Nutriční informace: 2 kapsuly RVH* 

receptura AcnePreventix ™:  347.00 mg - 

Přeslička rolní (Equisetum arvense) výtažek 8-10:1, 
standardizovaný obsah kyseliny křemičité 19% 

 100.00 mg 
(včetně 38% kyseliny 

křemičité) 

- 

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) kořen, výtažek 10:1,  
standardizovaný obsah kyseliny křemičité 1% 

 100.00 mg 
(včetně 2mg kyseliny 

křemičité) 

- 

Hydrolyzovaný kolagen    50.00 mg - 

L-cystein   40.00 mg - 

Kyselina L-askorbová (vitamín C)   24.00 mg  30% 

Zinek – Oxid zinečnatý    10.00 mg 100% 

DL-alfa-tokoferol (vitamín E)     9.84 mg  82% 

Kyselina nikotinová (Niacín)     7.35 mg  46% 

D-pantotenát vápenatý (kyselina pantotenová)     3.08 mg  51% 

Pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6)     0.92 mg  66% 

Riboflavín (vitamín B2)     0.70 mg  50% 

Tiamin (vitamín B1)     0.67 mg  61% 

Glukonan měďnatý      0.72 mg  72% 

Kyselina pteroylmonoglutámová (Folát) 116.00 μg  58% 

D-biotin (Biotin)    60.00 μg 120% 

Kyanokobalamin (vitamín B12)      0.48 μg  19% 

 
RVH - referenční výživová hodnota 
Další složky: 
Mikrokrystalická celulóza (objemové činidlo) 
Stearan hořečnatý, Hořečnaté soli mastných kyselin (protispékavé látky)  
 
Výrobek neobsahuje žádnou látku ze seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek 
neobsahuje konzervační látky, ani geneticky modifikované suroviny. Výrobek neobsahuje žádné alergeny. 
 
Rozhodnutí ÚVZSR: OHVBPKV/772/2015/Jo 

 


