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BICAPS ADEK 60 kapsułek
 

Cena: 75,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościBICAPS ADEK 60 kapsułekBICAPS ADEK zawiera wit. A (beta karoten z marchwi), mikrokapsułkowaną i wegańską wit. D (z
porostów), wit. E oraz mikrokapsułkowaną wit. K.Czysty skład - produkt nie zawiera m.in. sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i
barwników. Kapsułki wykonane są z naturalnego, wegańskiego pullulanu - pozyskiwanego w procesie fermentacji. Pojemnik z roślinnych
surowców.Produkt jest odpowiedni dla wegetarian i wegan.Działanie:Witamina A pomaga zachować zdrową skórę i utrzymać
prawidłowe widzenie. Witaminy A i D wspierają układ odpornościowy. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.Zalecane spożycieSpożywać 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie
posiłku, który zawiera tłuszcz.Ilość kapsułek w opakowaniu: 60.Ilość porcji w opakowaniu: 60.Zawartość opakowania netto: 17,18
g.Zawartość 1 kapsułki netto: 286,34 mg.WażneŚrodki ostrożności:Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie powinien być spożywany przez kobiety w ciąży oraz karmiące bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być
stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy
zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przed zastosowaniem produktu wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we
krwi oraz skonsultowanie wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą. Nie zaleca się spożywania więcej niż 50 µg witaminy D/ dzień z
różnych źródeł. Ze względu na zwartość wit. K produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe
zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol).SkładnikiPorcja dzienna 1 kapsułka zawiera (referencyjna wartość
spożycia %):Ekstrakt z korzenia marchwi – 24 mg,witamina A (RE) – 800 µg (100%);Witamina D (D3) – 50 µg (1 000%)/ 2 000
IUWitamina E (α-TE) – 117,2 mg (977%)Witamina K (K2 MK-7) – 100 µg (133%)Inulina – 55 mg.IU – International Unit (1 µg = 40 IU) | α-
TE – ekwiwalent D-alfa-tokoferolu | RE- ekwiwalent retinoluSkładniki:witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu z soi), pullulan (otoczka
kapsułki), inulina (korzeń cykorii), witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), ekstrakt z korzenia marchwi (Daucus carota L.
zawiera 20% beta-karotenu), witamina D (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów).ProducentForMedsUL. GRUNWALDZKA
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