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Aura Herbals Witamina D3 + K2 + Omega-3 30 ml
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej rybi, menachinon (MK-7, witamina K2 z natto), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli (witamina E), cholekalcyferol (witamina D3 z
lanoliny).

15 kropli zawiera:
Witamina D3 50 µg (2000 IU) (1000%RWS)
Witamina K2 90 µg (120%RWS)
Olej rybi 410 mg*

w tym DHA 37 mg*
w tym EPA 70 mg*

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

Masa netto
30 ml - 900 kropli (60 dziennych porcji po 15 kropli).

Charakterystyka

Witamina D3 + K2 + Omega-3:
naturalne źródło witaminy D3 (z lanoliny) i K2 (z natto)
kwasy tłuszczowe omega-3 naturalnego pochodzenia (olej rybi z ryb atlantyckich)
najprostszy skład, bez zbędnych dodatków

Suplement diety zawierający witaminy D3 i K2 naturalnego pochodzenia rozpuszczone w oleju rybim, zawierającym kwasy
Omega-3.
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Witamina D3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Witamina K2 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie
15 kropli dziennie spożyć bezpośrednio lub dodać do zimnego posiłku (na przykład do sałatki).

Przechowywanie
Przechowuj suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C. Po otwarciu przechowuj w lodówce. Nie zamrażać. Suplement diety
przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

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

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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