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Aura Herbals Witamina ADEK x 90 kaps
 

Cena: 53,91 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inulina, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), octan retinylu (witamina A), menachinon (MK-7, witamina K z ciecierzycy), cholekalcyferol
(witamina D z lanoliny), L-leucyna, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza.

1 kapsułka zawiera:

Witamina A - 800 µg (100% RWS)
Witamina D - 2000 IU (50 µg) (1000% RWS)
Witamina E - 12 mg (100% RWS)
Witamina K - 75 µg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
38,7 g (90 kapsułek)

Charakterystyka
Kompleks witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A+D+E+K

Właściwości witaminy A
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek, a także pomaga
utrzymać prawidłowy stan skóry i błon śluzowych.

Właściwości witaminy D
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wspiera także
prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Właściwości witaminy E
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Jest silnym antyutleniaczem, chroni przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem komórek, wywoływanym przez wolne
rodniki.

Właściwości witaminy K
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku alergii na jakikolwiek składnik suplementu. Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania
25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku z lekarzem lub farmaceutą. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby przyjmujące
środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol).

Stosowanie
1 kapsułkę popić wodą. Stosować raz dziennie.

Przechowywanie
W suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aura Herbals Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 49/2
81-754 Sopot

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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