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Preventic D3 x 60 kaps
 

Cena: 27,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Preventic D3 w postaci kapsułek to preparat na bazie oleju z wątroby rekina i maceratu olejowego z czosnku z
dodatkową dawką witaminy D, który powstał dla osób dorosłych. Na co jest Preventic D3? Wskazaniem do stosowania tego 
suplementu diety od Aflofarm jest uzupełnianie diety w składniki wspierające wzmocnienie i pobudzenie układu odpornościowego oraz
zmniejszenie podatności organizmu na infekcje bakteryjne i wirusowe. W składzie preparatu znajduje się olej z wątroby rekina, który jest
składnikiem bogatym w alkiloglicerole i skwalen oraz witaminę A i witaminę D3. Dodatkowo w składzie suplementu diety można znaleźć
ekstrakt z czosnku i zwiększoną dawkę witaminy D3, która uzupełnia tę zawartą w oleju z wątroby rekina (łączna dawka witaminy D w
kapsułce suplementu to 50 µg, czyli 2000 j.m.). Suplementacja Preventic D3 jest szczególnie rekomendowana w okresie osłabienia
organizmu i zwiększonej podatności na infekcje.

Witamina D wspiera układ odpornościowy oraz wspomaga funkcjonowanie mięśni i utrzymanie zdrowych kości i zębów. Natomiast
witamina A nie tylko wspomaga pracę układu odpornościowego, ale i wspiera utrzymanie prawidłowego widzenia. Dodatkowo witamina
przyczynia się do utrzymania zdrowej kondycji skóry i błon śluzowych. Czosnek (zawarty w suplemencie diety w postaci maceratu
olejowego) to składnik wspomagający naturalne procesy ochronne organizmu oraz jego procesy antyoksydacyjne. Czosnek również
wspomaga utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego. Alkiloglicerole są charakterystycznym składnikiem oleju z
wątroby rekina, poza tym można je znaleźć też w układzie krwiotwórczym człowieka oraz w mleku matki. Skwalen natomiast występuje
nie tylko w oleju z wątroby rekina, ale i w płaszczu lipidowym skóry człowieka, poza tym jest nośnikiem niektórych substancji w tym
cholesterolu.

W opakowaniu o masie netto 43,8 g znajduje się 60 kapsułek suplementu diety Preventic D3. W skład 1 kapsułki suplementu diety
Preventic D3 wchodzi 500 mg oleju z wątroby rekina (w tym
95 mg alkilogliceroli i 10 mg skwalenu, a oprócz tego 198 µg (25% RWS) witaminy A oraz 2,5 µg (50% RWS) witaminy D), a dodatkowo 50
mg maceratu olejowego z czosnku i 47,5 µg (950% RWS) witaminy D. W składzie suplementu diety można znaleźć również substancje
pomocnicze. Mozna do nich zaliczyć żelatynę wieprzową i glicerol. Zaleca się przyjmowanie suplementu diety Preventic D3 w sposób i
w ilościach wskazanych przez producenta. Rekomendowane dawkowanie Preventic D3 to 1 kapsułka dziennie i nie należy tej dawki
zwiększać.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/preventic-d3-x-60-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Nie w każdym przypadku można zażywać suplement diety Preventic D3. Przeciwwskazania to m.in. nadwrażliwość pacjenta na
chociaż jeden ze składników preparatu. Kapsułki Preventic D3 nie mogą być też traktowane jako substytut zrównoważonej diety i
zdrowego trybu życia, ponieważ nie mogą ich zastąpić. Suplementu diety nie należy przyjmować w dawkach większych od
rekomendowanych. Wymagane jest również jego bezpieczne przechowywanie – tak, by był niewidoczny i niedostępny dla dzieci.

Opis
Preventic D3 suplement diety zawiera olej z wątroby rekina, który dostarcza alkilogliceroli (AKG), skwalenu oraz witamin A i D. Ponadto
produkt został wzbogacony czosnkiem oraz dodatkową dawką witaminy D.
Łączna dawka witaminy D w 1 kapsułce 50 µg 1000% RWS - 2000 j.m.

Olej z wątroby rekina bogaty w witaminy A i D3, wzmocniony czosnkiem.

Witamina A
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz utrzymaniu prawidłowego widzenia. Ponadto witamina A
pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych oraz zachowaniu zdrowej skóry.

Witamina D
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Witamina D bierze udział w
procesie podziału komórek, a ponadto pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu.

Czosnek
wspiera zdolność antyoksydacyjną organizmu i wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dodatkowo czosnek pomaga
utrzymać funkcje układu oddechowego w zdrowiu.

Cechy

olej z wątroby rekina bogaty w witaminy A i D3 + czosnek + wit. D3 2000 j.m.
składniki produktu wspomagają układ odpornościowy oraz zdrowie układu oddechowego

Składniki
<span style='text-decoration: underline;'>olej z wątroby <span style='text-decoration: underline;'>rekina</span></span> (ryby i produkty
pochodne), żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, macerat olejowy z czosnku, cholekalcyferol

Wartości odżywcze 1 kapsułka
olej z wątroby rekina w tym: 500 mg
alkiloglicerole 95 mg
skwalen 10 mg
witamina A (ekwiwalent retinolu) 198 µg (25%)*
witamina D 2,5 µg (50%)*
Witamina D 47,5 µg (950%)*
Macerat olejowy z czosnku 50 mg
*% referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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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.
 

Galeria
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