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Aura Herbals Omega-3+D3+K2 200 ml
 

Cena: 46,71 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi (źródło kwasów Omega-3), menachinon (MK-7, witamina K2 z Natto), substancja przeciwutleniająca: mieszanina tokoferoli (wit.
E), cholekalcyferol (witamina D3 z lanoliny).

5 ml zawiera:
Olej rybi (źródło kwasów Omega 3): 4100 mg*, w tym:

kwas EPA: 700 mg*
kwas DHA: 370 mg*

Witamina D3: 50 μg/2000 IU (1000% RWS)
Witamina K2MK7: 90 μg (120% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
200 ml

Charakterystyka

Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu, w utrzymaniu zdrowych kości.
Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Przeciwwskazania

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/aura-herbals-omega-3-d3-k2-200-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Do miarki dozującej wlać 5-10 ml roztworu. Spożyć bezpośrednio lub dodać do zimnego posiłku (na przykład do sałatki). Nie należy
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu produkt przechowywać w lodówce.

Producent
AURA HERBALS Jarosław Paul
ul. 23 Marca 77/3
81-820 Sopot, POLAND

Ważne informacje
Korzystne działanie wstępuje w przypadku spożywania 200 mg DHA ponad zalecane spożycie 250 mg kwasów tłuszczowych omega-3
dziennie.

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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