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AURA HERBALS Witamina ADEK A + D3(2000 IU) + E +
K2mk7 30 ml
 

Cena: 44,91 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać krople

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS Witamina ADEK A + D3(2000 IU) + E + K2mk7 30ml180 dziennych porcjinaturalne źródło witaminy D3 (z
lanoliny), E (ze słonecznika) i K2mk7 (z natto)najprostszy skład, bez zbędnych dodatkówwitamina rozpuszczona w oliwie z oliwek -
prawidłowe wchłanianie bez spożywania dodatkowych tłuszczyWitamina A pomaga w utrzymywaniu prawidłowego widzenia, a także
pomaga utrzymać prawidłowy stan skóry.Witamina E jest silnym antyutleniaczem, chroni przed stresem oksydacyjnym i uszkodzeniem
komórek wywołanym przez wolne rodniki.Witamina D3 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz prawidłowym funkcjonowaniu
układu odpornościowego.Witamina K2 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia
krwi.Zalecane spożycie

Zalecana porcja do spo?ycia w ci?gu dnia - 5 kropli.

Składniki w dziennej porcji Sk?adniki aktywne 5 kropli RWS*
Witamina A 800 µg 100%
Witamina D3 2000 IU (50 µg) 1000%
Witamina E 12 mg 100%
Witamina K2mk7 75 µg 100%
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*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Przed użyciem mocno wstrząsnąć. 5 kropli odmierzyć na łyżeczce i spożyć bezpośrednio lub wymieszać z innym tłuszczem.Nie
przekraczaj zalecanej dziennej porcji do spożycia.WażneNie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.Produkt nie
jest przeznaczony dla dzieci oraz kobiet karmiących piersią i będących w ciążySuplement diety nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.SkładnikiOliwa z
oliwek, d-alfa-tokoferyl (witamina E ze słonecznika), menachinon (MK-7, witamina K2 z natto), palmitynian retinylu (witamina A),
cholekalcyferol (witamina D3 z lanoliny), naturalny przeciwutleniacz: ekstrakt z rozmarynu.ProducentAura Herbals Jarosław Paul, ul. 23
Marca 77/3, 81-820 Sopot.
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