SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Avitale Witamina ProADEK 30 ml
Cena: 64,90 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

30 ml

Postać

Krople

Producent

MEDICALINE

Rodzaj rejestracji

Suplement diety

Opis produktu
Składniki
Oliwa z oliwek Extra Virgin z pierwszego tłoczenia (organic), witamina K (menachinon-7) w opatentowanej postaci VitaMK7®, naturalny
beta-karoten CaroCare® powstający z fermentacji Blakeslea trispora, naturalna witamina E (D-alfa-tokoferol).

Składniki
Naturalny Beta-karoten
(Carocare®)
W tym beta-karoten
W tym witaminy A
Naturalna witamina K VitaMK7®

Witamina E (D-alfa-tokoferol)

Witamina D z lanoliny
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1 porcja
4,00 mg

5 porcji
20,00 mg

1,20 mg

6,00 mg

200 µg/667 IU (*83,4%)

1000 µg/3335 IU(*417%)

20µg (*26,5%)

100µg (*133%)

5 mg/7 IU (*42%)

25 mg/37,5 IU (*208%)

17,5 µg/700 j.m. (*350%) 87,5 µg/3500 j.m.(*1750%)
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*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia
Masa netto
30 ml
Charakterystyka
Witamina D3:
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu.
przyczynia się do prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów.
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina A:
odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
pomaga zachować zdrową skórę
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza
przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego
Witamina K:
odgrywa ważną rolę w budowaniu i utrzymaniu mocnych kości.
Witamina E:
chroni komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
1 do 5 porcji dziennie w trakcie posiłku.
Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu.
Producent
MedicaLine
Ostrówiec 150
05-480 Karczew
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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