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AURA HERBALS Witamina D3 + K2mk7 + Omega-3 krople 30
ml
 

Cena: 43,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać krople

Producent AURA HERBALS JAROSŁAW PAUL

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSuplement Diety w kroplach Aura HerbalsWitamina D3 + K2mk7 + Omega-3 - 60 dziennych porcji naturalne źródło witaminy
D3 (z lanoliny) i K2mk7 (z natto) kwasy tłuszczowe omega-3 naturalnego pochodzenia (olej rybi z ryb atlantyckich)najprostszy skład, bez
zbędnych dodatkówSuplement diety zawierający witaminy D3 i K2mk7 naturalnego pochodzenia rozpuszczone w oleju rybim,
zawierającym kwasy Omega-3.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 - 15 kropli.

Składniki w dziennej porcji Sk?adniki aktywne 15 kropli RWS*
Witamina D3 50 µg (2000 IU) 1000%
Witamina K2mk7 90 µg 120%
Olej rybi 410 mg -
w tym DHA 37 mg -
w tym EPA 70 mg -
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*RWS - Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Sposób użycia 

15 kropli spo?y? bezpo?rednio lub doda? do zimnego posi?ku (na przyk?ad do sa?atki).

Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.

Dzieci poni?ej 10 roku ?ycia: skonsultowa? z lekarzem. Dzieci poni?ej 1 roku ?ycia: nie podawa?.

WażneNie stosować u osób uczulonych na jakikolwiek składnik preparatu.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut
zdrowej i zrównoważonej diety. Pamiętaj, że bardzo ważny i zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb
życia.SkładnikiOlej rybi, menachinon (MK-7, witamina K2 z natto), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli (witamina E), cholekalcyferol
(witamina D3 z lanoliny).Ilość netto30 ml - 900 kropli (60 dziennych porcji po 15 kropli).ProducentAura Herbals Jarosław Paul, ul. 23
Marca 77/3, 81-820 Sopot.
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