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ALTO PHARMA Naturane Witaminy ADEK Junior krople w
oliwie z oliwek 30 ml
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent ALTO PHARMA KINGA KACZMARCZYK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościALTO PHARMA Naturane Witaminy ADEK Junior krople w oliwie z oliwek 30 mlDZIENNA PORCJA - każda kropla
dostarcza:240µg witaminy A (retinol),20µg witaminy K2 (menachinon-7 Bacillus subtilis natto),20µg (800IU) witaminy D3 (
cholecalcyferol z lanoliny),4mg witamina E (d-alfa-tokoferol)NOWOCZESNA RECEPTURA - nowa formuła wyróżniająca się wśród inny
produktów pod względem swojego składu.ZERO KONSERWANTÓW- w skład produktów nie wchodzą sztuczne środki konserwujące i
przeciwutleniające.DLA OSÓB: intensywnie trenującym sport, pracującym fizycznie, żyjącym w zanieczyszczonym środowisku.ZERO
CUKRU, ZERO SOLI, ZERO SKROBI, ZERO GLUTENUWITAMINA A:Odgrywa ważną rolę w odbieraniu bodźców wzrokowych w siatkówce
oka.Odpowiada za integralność błon komórkowych.Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórek tkanki nabłonkowej.Reguluje
wzrost tkanki nabłonkowej i innych komórek organizmu.Utrzymuje prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci.Zapewnia normalny wzrost
kości i zębów.Chroni nabłonek układu oddechowego przed drobnoustrojami.WITAMINA D:Pomaga w prawidłowym
wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu.Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.Pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości i zębów.Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i mięśni.Bierze udział w procesie podziału
komórek.WITAMINA E:Hamuje proces starzenia.Zapobiega zakrzepom.Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wzroku.Zapobiega
utlenianiu nienasyconych kwasów tłuszczowych.Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.Wspiera funkcjonowanie
układu krążenia i chroni go przed groźnymi zakrzepami, miażdżycą oraz redukuje poziom tzw. złego cholesterolu.Jest silnym
antyoksydantem - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników).WITAMINA K:Najmocniejsza dawka naturalnej witaminy K2.Doskonale wchłanialne MK7 z natto.Pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości i zębów.Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.Zalecane spożyciePrzed użyciem wstrząsnąć. Odmierzyć 1
krople na łyżeczkę i spożyć lub dodać do wody, soku, lub innego płynu.WażneSuplement diety przeznaczony młodzieży od 11 do 18 roku
życia.SkładnikiWitamina E (d-alfa tokoferol), witamina A (retinol), witamina K2 (Menachinon-7 Bacillus subtilis natto), witamina D3
(cholekalcyferol z lanoliny), oliwa z oliwekProducentALTO PHARMA Kinga Kaczmarczyk
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