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Allnutrition ADEK + OMEGA 3 STRONG x 90 kaps
 

Cena: 33,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent SFD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
olej rybi, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), witamina A
(palmitynian retinylu), witamina D (cholekalcyferol), witamina K (menachinon).

1 kapsułka zawiera :

Olej rybi 1000 mg* w tym:
EPA 180 mg*
DHA 120 mg*

Witamina E 70 mg (583% RWS)
Witamina A 800 ug (100% RWS)
Witamina D 50 ug (1000% RWS)
Witamina K 50 ug (67% RWS)

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 90 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety, oparty o kompleks witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, wzbogacony olejem rybim, dostarczającym kwasy EPA i 
DHA. 

Przyczyniają się do zachowania prawidłowego stanu skóry, wspomagają procesy zapalne oraz przyczyniają sie do
poprawy widzenia.
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Kompleks witamin A, D, E, K.
 Witamina K wspomaga budowę i utrzymanie zdrowych kości.
Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.
Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych, pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Kapsułki żelowe wygodne do połknięcia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie , w trakcie posiłku , popijając wodą.

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

Producent
SFD S.A.
ul. Zielonogórska 4
45-323 Opole

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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