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CANNABIGOLD FORMULA Witamina A D E K 30 ml
 

Cena: 38,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Producent HEMPOLAND SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisCANNABIGOLD FORMULA Witamina A D E K 30 mlOlejek Formula CannabiGold „WITAMINA ADEK” to suplement diety z
witaminami A, D, E i K w oleju z nasion konopi. Produkowane w całości w Polsce pod pełną kontrolą firmy HemPoland suplementy diety
marki Formula CannabiGold to gwarancja najwyższej jakości. Produkty Formula CannabiGold zostały stworzone zgodnie z zasadą
„clean label” – najprostszy skład, bez zbędnych dodatków.Witamina Awspiera układ odpornościowy, pomaga zachować zdrową skórę i
prawidłowe widzenie.Witamina Dwspiera funkcjonowanie układu odpornościowego i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.Witamina
Ewspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.Witamina Kpomaga w utrzymaniu zdrowych kości i przyczynia się do
prawidłowego krzepnięcia krwi.Czy wiesz, że?W jednym słoneczniku może znajdować się nawet 8000 nasion? Słonecznik jest też
jednym z najbogatszych naturalnych źródeł witaminy E.Znajdująca się w owczej wełnie lanolina to naturalne źródło witaminy D3.Natto
to nasiona soi poddane fermentacji, to również ceniony składnik kuchni japońskiej i naturalne źródło witaminy K2.Olej z nasion konopi
zawiera wysoką zawartość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3.Rekomendujemy przyjmowanie olejku Formula
CannabiGold w trakcie posiłku. Możesz stosować go zarówno bezpośrednio doustnie ale również jako dodatek do sałatki, koktajlu,
owsianki.Zalety olejków Formula CannabiGold: Zastosowanie opakowań z ciemnego szkła, gwarantuje trwałość produktu i zawartych w
nim naturalnych składników. Nowoczesny, ułatwiający przyjmowanie olejku dozownik pozwala na precyzyjne porcjowanie. Płynna
konsystencja i smak suplementów diety CannabiGold sprawiają, że ich przyjmowanie staje się proste jak nigdy dotąd. Każda partia
suplementów diety CannabiGold poddawana jest szczegółowej analizie na każdym etapie produkcji, co zapewnia ich najwyższą jakość i
bezpieczeństwo. Sposób użyciaOpakowanie 30 ml wystarcza na około 100 dni codziennej suplementacji.Zalecana dzienna porcja do
spożycia niezbędna do uzyskania korzystnego działania: dorośli – 3 naciśnięcia pompki 1 raz dziennie najlepiej w trakcie posiłku, co
stanowi: 12 mg witaminy E (100% RWS*), 800 μg witaminy A (100% RWS*), 75 μg witaminy K (100% RWS*), 50 μg witaminy D (2000 j.m.
– 1000% RWS*) i 0,24 g oleju z nasion konopi włóknistych, w tym 46 mg kwasów omega-3.*RWS – Referencyjne Wartości
Spożycia.SkładOlej z nasion konopi włóknistych, D-alfa-tokoferol (witamina E pozyskiwana ze słonecznika), palmitynian retinylu
(witamina A), menachinon-7 (witamina K2 pozyskiwana z natto), cholekalcyferol (witamina D3 pozyskiwana z lanoliny), przeciwutleniacz:
ekstrakt z rozmarynu.
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