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Witamina A + E krople 30 ml (Natur Planet)
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Krople

Producent NATUR PLANET

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Oliwa z oliwek, substancja wypełniająca: olej słonecznikowy; substancje czynne: witamina A (Palmitynian retinylu), witamina E (octan D-
alfa tokoferylu).

5 kropli zawiera:
Witamina A (ekwiwalent retinolu) 700 mcg (87,5%RWS)
Witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 12 mg (100%RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 ml

Charakterystyka

Witamina E została pozyskana z oleju sojowego.
Witamina A została pozyskana z oleju słonecznikowego.

Witamina A (retinol) pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, wspiera rozwój komórek rozrodczych, a także
pomaga utrzymać prawidłowy stan skóry.
Witamina E przyczynia się do ochrony przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem komórek, wywoływanym przez
wolne rodniki. Uczestniczy w ochronie krwinek czerwonych, ekspresji genów i przekazywaniu sygnałów nerwowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
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Jedna porcja - 5 kropli do bezpośredniego spożycia doustnego lub jako dodatek do posiłku.
Opakowanie zawiera 180 zalecanych porcji do spożycia.

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

Producent
Info-Farm Michał Staś
ul. Poprzeczna 37a
43-300 Bielsko-Biała

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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