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Aura Herbals Witamina E Forte MCT-Oil 50 ml
 

Cena: 49,41 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Krople

Producent AURA HERBALS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej MCT z kokosa (średniołańcuchowe trójglicerydy kwasów tłuszczowych), D-alfa-tokoferol (witamina E ze słonecznika),
przeciwutleniacz: mieszane tokoferole (naturalna witamina E).

10 kropli zawiera:
Witamina E 134 mg (1116%RWS)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
50 ml

Charakterystyka

Szczególne właściwości witaminy E:
jest silnym antyutleniaczem
chroni przed stresem oksydacyjnym
chroni komórki przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne rodniki

Witamina E FORTE została stworzona na naturalnym oleju MCT z kokosa. MCT to średniołańcuchowe trójglicerydy kwasów
tłuszczowych. Wyróżniają się bezpośrednią wchłanialnością z przewodu pokarmowego do naczyń krwionośnych wątroby.
Witamina E należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, dlatego tak ważne jest aby dostarczać ją wraz z tłuszczami.
100% wegańska witamina

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 10 kropli.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C . Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Aura Herbals Jarosław Paul
ul. 23 marca 77/3, 81-820 Sopot

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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