
DERMINAX 
Výživový doplnok 
 
Obsah balenia: 
60 kapsúl (27 g netto, 1 kapsula 0.446 g netto) 
Pokyny k užívaniu a dávkovanie: 
2 kapsuly 1x denne počas jedla s dostatočným množstvom vody. 
Upozornenie: 
Tento produkt bol uvedený na trh ako výživový doplnok. Nemá schválené liečivé účinky a nejedná sa o liek. 
Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy. Odporúča sa dodržiavať vyváženú stravu a 
zdravý životný štýl. Nevhodné pre ľudí, ktorí sú prehnane citliví na akúkoľvek zložku. Minimálna trvanlivosť  je 
vyznačená na obale. 
NEUŽÍVAJTE, AK JE BEZPEČNOSTNÁ POISTKA POD UZÁVEROM POŠKODENÁ, ALEBO CHÝBA! 
Podmienky uskladnenia: 
Skladujte v pevne uzatvorenej nádobe pri izbovej teplote. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. 
Uchovávajte mimo dosahu malých detí. 
Distribútor: 
Cron Systems, s. r. o.  
Višňové 729, 01323 Višňové, Slovenská republika 
 

Nutričné informácie: 2 kapsuly RVH* 
receptúra AcnePreventix ™:  347.00 mg - 
Praslička roľná  (Equisetum arvense) výťažok 8-10:1, 
štandardizovaný obsah kyseliny kremičitej  

 100.00 mg 

    19.00 mg 
- 

Pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica) koreň, výťažok 10:1,  
štandardizovaný obsah kyseliny kremičitej  

 100.00 mg 
      1.00 mg 

- 

Hydrolyzovaný kolagén    50.00 mg - 
L-cysteín   40.00 mg - 
Kyselina L-askorbová (vitamín C)   24.00 mg  30% 
Zinok – Oxid zinočnatý    10.00 mg 100% 
DL-alfa-tokoferol (vitamín E)     9.84 mg  82% 
Kyselina nikotínová (Niacín)     7.35 mg  46% 
D-pantotenát vápenatý (kyselina pantoténová)     3.08 mg  51% 
Pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6)     0.92 mg  66% 
Riboflavín (vitamín B2)     0.70 mg  50% 
Tiamín (vitamín B1)     0.67 mg  61% 
Glukónan meďnatý      0.72 mg  72% 
Kyselina pteroylmonoglutámová (Folát) 116.00 μg  58% 
D-biotín (Biotín)    60.00 μg 120% 
Kyanokobalamín (vitamín B12)      0.48 μg  19% 

 
RVH - referenčná výživová hodnota 
Ďalšie zložky: 
Mikrokryštalická celulóza (objemové činidlo) 
Stearan horečnatý, Horečnaté soli mastných kyselín (protihrudkujúce látky)  
Hovädzia želatína, Oxid titaničitý (farbivo) 
 
Výrobok neobsahuje žiadnu látku zo zoznamu zakázaných látok Svetového Antidopingového kódexu. Výrobok 
neobsahuje konzervačné látky, ani geneticky modifikované suroviny. Výrobok neobsahuje žiadne alergény. 
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