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MyVita naturalne witaminy ADEK FORTE krople 30 ml
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent MYVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekologiczna oliwa z oliwek extra virgin BIO, D-alfa tokoferol Quali-E, palmitylan retinylu, menachinon-7 natto VitaMK-7, cholekalcyferol
Quali-D.

Dzienna porcja (4 krople) zawiera:
Witamina A: 800 µg (100% RWS)
Witamina D: 2000 j.m (1000% RWS)
Witamina E: 12 mg (100% RWS)
Witamina K: 100 µg (133% RWS)
RWS: % Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
30 ml

Charakterystyka
Witamina A:

Pomaga zachować zdrową skórę.
Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza.
Ułatwia utrzymanie prawidłowego stanu błon śluzowych.
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

Witamina D:

Pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu.
Wspiera utrzymanie zdrowych kości i zębów.
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Przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Witamina E:

Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Witamina K:

Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym oraz dzieciom.

Stosowanie
4 krople dziennie. Aplikować bezpośrednio do jamy ustnej.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem słonecznym.

Producent
MyVita sp.j.
ul. Nowodworska 17
59-220 Legnica

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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