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ADEK kompleks witamin x 120 tabl (Medfuture)
 

Cena: 33,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 kaps

Postać Kapsułki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Octan dl-α-tokoferylu (witamina E), cholekalcyferol (witamina D3), menachinon-7 (witamina K), octan retinylu (witamina A); substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu;
substancje wiążące: skrobia ziemniaczana.

1 tabletka zawiera:
Witamina A: 300 µg (37,5% RWS)
Witamina D3: 50 µg (1000% RWS)
Witamina E: 10 mg (83,3% RWS)
Witamina K2: 50 µg (66,6% RWS)
RWS:% Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
120 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, w utrzymaniu zdrowych błon śluzowych.
Witamina A i witamina D przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Witamina E: pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed zastosowaniem suplementu
powinny skonsultować się z lekarzem.
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Stosowanie
1 porcja (1 tabletka) raz dziennie przed snem. Tabletkę spożyć w całości i popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Wyprodukowano w UK dla:
Dystrybutor:
MedFuture Sp. z o.o.
pl. Powstańców Śl. 16-18
53-314 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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