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Witamina A+ D3 + E + K2Mk7 krople 30 ml Ekamedica
 

Cena: 41,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać krop.

Producent EKAMEDICA SP. Z O.O. S.K.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład i działanie:  WITAMINA A:

pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia
pomaga zachować zdrową skórę
WITAMINA D:

pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, zębów i mięśni
WITAMINA E:

pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
WITAMINA K:

przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
Opis produktu:  Synergia witamin A + D3 + E + K2Mk7 w kroplach z wyjątkową formułą TOCOBIOL SF – suplement diety.

Produkt zawiera:

naturalną witaminę E pozyskaną z oleju słonecznikowego
naturalną witaminę D3 pochodzącą z lanoliny
naturalną witaminę K2Mk7 otrzymaną w procesie biofermentacji bakterii Bacillus Subtilis Natto
Witaminy w kroplach o unikatowym składzie zawierają wyjątkowy, w 100% naturalny przeciwutleniacz TOCOBIOL SF w postaci
mieszaniny tokoferoli, który został pozyskany z oleju słonecznikowego.Wysoka moc antyoksydacyjna Tocobiolu jest wynikiem synergii
między jego aktywnymi składnikami, takimi jak tokoferole, skwalen i sterole, które są naturalnie obecne w produkcie. Tocobiol SF chroni
tłuszcze i oleje blokując wolne rodniki. TOKOFEROLE to jedne z najsilniejszych przeciwutleniaczy.
Sposób użycia:  Zaleca się spożywać 5 kropli produktu dziennie. Porcja dzienna zawiera: 800 µg RE (ekwiwalentu retinolu) - 2666 IU

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

https://www.galenlodz.pl


 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

witaminy
A - 100% RWS*, 50 µg (2000 IU) witaminy D3 - 1000% RWS*, 12 mg witaminy E - 100% RWS*, 75 µg witaminy K2 - 100% RWS*
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ /2000 kcal).

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

Produkt zawiera 180 sugerowanych porcji. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia przed zastosowaniem powinny skonsultować się z
lekarzem.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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