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AURA HERBALS Witamina ADEK dla rodziny MCT krople 50
ml
 

Cena: 58,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent AURA HERBALS SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościAURA HERBALS Witamina ADEK dla rodziny MCT krople 50 mlSuplement diety zawiera zestaw witamin ADEK
rozpuszczalnych w tłuszczach, z zastosowaniem oleju MCT z kokosa.Naturalne postacie witamin D3 z lanoliny, K2 z natto i E ze
słonecznika, zapewniają znakomitą przyswajalność i bezpieczeństwo stosowania.Witamina D3 - Quali-D®, pozyskiwana jest z naturalnej
lanoliny i rozpuszczona w wysokiej jakości oliwie z oliwek extra virgin w dawce 2000 IU.Witamina K2 W 100% naturalny menachinon-7
pozyskiwany jest z natto.To jedno z najlepszych naturalnych źródeł witaminy K, bardzo dobrze przyswajalnej, przebadanej oraz o
udokumentowanym działaniu zaopiniowanym przez EFSA (Europejska Agencja d.s. żywności).Witamina E wyekstrahowana z oleju
słonecznikowego, jest silnym antyoksydantem i zapobiega przedwczesnemu starzeniu się komórek.Witamina A jest niezbędna do
prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku i sprawnego przebiegu podziałów komórkowych oraz procesu gojenia.Aura Herbals
Witamina ADEK dla Rodziny:odpowiedni dla dzieci od 1 roku życia i dorosłych,na bazie oleju MCT z kokosa, który zapewnia prawidłowe
wchłanianie witamin,wspiera prawidłową odporność organizmu,ogranicza rozwój stanu zapalnego,sprzyja poprawie metabolizmu
energetycznego,przyspiesza rekonwalescencję po chorobie,zapobiega odkładaniu blaszki miażdżycowej w naczyniach
krwionośnych,pomaga zachować zdrowie zębów i kości,działa ochronnie na narząd wzroku,przyczynia się do prawidłowej krzepliwości
krwi.ADEK dla Rodziny Aura Herbals to 500 aplikacji zawierających kompleks naturalnych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach,
stworzony zgodnie z ideą CLEAN LABEL bez sztucznych dodatków.Zalecane spożycieDzieci w wieku 1-9 lat: 1 aplikacja.Młodzież w
wieku 10-18 lat: 2 aplikacje.Dorośli: 4 aplikacje.WażnePrzed użyciem mocno wstrząsnąć.SkładnikiOlej MCT z kokosa
(średniołańcuchowe trójglicerydy kwasów tłuszczowych), d-alfa-tokoferol (witamina E ze słonecznika), menachinon (MenaQ7® –
Vitamin K2 as MK7, witamina K z ciecierzycy), palmitynian retinylu (witamina A),cholekalcyferol (witamina D z lanoliny), przeciwutleniacz:
mieszanina tokoferoli.Składniki 1 aplikacja % RWSWitamina A 200 µg 100%Witamina D 500 IU (12,5 µg) 250%Witamina E 3 mg
25%Witamina K2 MK-7 12,5 µg 17%ProducentAura Herbals Sp. z o.o.ul. Grunwaldzka 49/281-754 Sopot
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