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Avitale Witamina ProADEK Retinol 30 ml
 

Cena: 50,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Oliwa z oliwek Extra Virgin z pierwszego tłoczenia, naturalna witamina E (D-alfa-tokoferol). witamina A (palmitynian retinylu), naturalna
witamina K (menachinon-7) w opatentowanej postaci VitaMK7®, naturalna witamina D z lanoliny (cholekalcyferol).

1 porcja zawiera:

Witamina A (ekwiwalent retinolu) 160 µg/533 IU (20%RWS)
Naturalna witamina K VitaMK7® 20 µg (26,5%RWS)
Witamina E (D-alfa-tokoferol) 5 mg/7,5 IU (42%RWS)
Witamina D (z lanoliny) 17,5 µg/700 j.m. (350%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
30 ml (600 porcji). Porcja = pełna pompka.

Charakterystyka

Zestaw wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D3, E i K2 MK7 (Bacillus Subtilis Natto).
Witamina D:

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.
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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 funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Witamina K:
Witamina K odgrywa ważną rolę w budowaniu i utrzymaniu mocnych kości.

Witamina E:
Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Nie zawiera:
alergenów, soi i jej pochodnych, glutenu, Laktozy
składników genetycznie modyfikowanych (GMO)
nie zawiera zanieczyszczeń z procesu biofermentacji, ich pozostałość to tylko 1%
nie zawiera domieszek syntetycznych form

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Od 1 do 5 porcji dziennie w trakcie posiłku, rozpuścić w łyżce stołowej płynu/oleju.

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

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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