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AURA HERBALS Omega-3 + D3 2000IU + K2MK7 200 ml
 

Cena: 46,71 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS Omega-3 (370 DHA) + D3 (2000IU) + K2MK7 w płynie (200 ml)lisc wysoka zawartość kwasów
tłuszczowych Omega-3 oraz D3 i K2MK7lisc naturalne źródła witamin i kwasów: lanolina (D3), natto (K2MK7), olej rybi (Omega-3)lisc
najprostszy skład, bez zbędnych dodatkówSuplement diety o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3 oraz witamin D3 i K2.
Kwas DHA przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu oraz do utrzymania prawidłowego widzenia.*Większe
zapotrzebowanie na ten składnik występuje u kobiet będących w ciąży i karmiących piersią oraz wśród osób, których dieta jest uboga w
ryby.Kwasy EPA i DHA przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca.*Korzystne działanie występuje w przypadku
spożywania 250 mg DHA dziennie.Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA i EPA dziennie.Witamina D
pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu, w utrzymaniu zdrowych kości. Bierze udział w procesie
podziału komórek oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.Witamina K przyczynia się do prawidłowego
krzepnięcia krwi oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.Zalecane spożycieDo miarki dozującej wlać 5-10 ml roztworu. Spożyć
bezpośrednio lub dodać do zimnego posiłku (na przykład do sałatki). Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu
dnia.Zalecana porcjaZalecane dzienne spożycie: 5-10 ml.WażneWażne informacjeSuplement diety nie może być stosowany jako
substytut zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.PrzechowywaniePrzechowuj w suchym i chłodnym miejscu.Suplement diety przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.Po otwarciu produkt przechowuj w lodówce.Najlepiej spożyć przedData minimalnej trwałości oraz numer partii podane na
butelce.Składniki

Olej rybi (?ród?o kwasów Omega-3), menachinon (MK-7, witamina K2 z Natto), substancja przeciwutleniaj?ca: mieszanina tokoferoli

(wit. E), cholekalcyferol (witamina D3 z lanoliny).

Składniki w dziennej porcji Sk?adnik 5 ml 10 ml
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Olej rybi (?ród?o
kwasów Omega 3),
w tym:

4100 mg 8200 mg

kwas EPA 700 mg 1400 mg
kwas DHA 370 mg 740 mg
Witamina D3 50 ?g (2000 IU)

1000% RWS*
100 ?g (4000 IU)
2000% RWS*

Witamina K2MK7 90 ?g 120% RWS* 180 ?g 240% RWS*
ProducentAURA HERBALS Jarosław Paulul. 23 Marca 77/381-820 Sopot, POLAND
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