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KENAY Liposomalne witaminy ADEK 250 ml DATA
WAŻNOŚCI 30.06.2023
 

Cena: 19,90 PLN

Opis słownikowy

Producent KENAY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościKENAY Liposomalne witaminy ADEK 250 mlWitamina A:przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu
żelazapomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowychpomaga zachować zdrową skórępomaga w utrzymaniu prawidłowego
widzeniapomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowegoodgrywa rolę w procesie specjalizacji komórekWitamina
D:pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu (wapń jest niezbędny dla prawidłowego wzrostu i rozwoju
kości u dzieci),pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi,pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów,pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego,bierze udział w procesie podziału komórek.Witamina Epomaga w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnymWitamina Kpomaga w utrzymaniu zdrowych kościprzyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwiLiposomy to struktury
powstające samoistnie z fosfolipidów. Mają postać pęcherzyków o wielkości 0,01-1 mikrometrów) wypełnionych wodą (lub wodnym
roztworem), otoczonych podwójną warstwą lipidową o grubości ok. 5 nanometrów stąd nazywane są też pęcherzykami fosfolipidowymi.
Ich otoczka zbudowana jest analogicznie do błon biologicznych. Pęcherzyki fosfolipidowe są biokompatybilne (zbudowane z takich
samych składników jak błony komórek naszego organizmu) i na tyle małe, że są w stanie przenikać przez ściany naczyń krwionośnych.
Liposomy posiadają zdolność do transportowania zarówno wody, jak i substancji tłuszczowych, co czyni je idealnym systemem
transportującym substancje potrzebne komórkom naszego organizmu.Zalecane spożyciewstrząsnąć przed użyciem. 1 x dziennie po 5
ml dodać do wody lub soku owocowego używając miarki.Składnikiemulgator: lecytyny (sojowe); substancja słodząca: ksylitol;
substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna; etanol (<2,7%); substancja konserwująca: sorbinian potasu; witamina E (alfa-tokoferol);
aromat ananasowy; witamina A (palmitynian retinylu); witamina K2 (menachinon -7); witamina D3 (cholekalcyferol); woda.Ilość w porcji
dziennej RWS*Witamina A (palmitynian retinylu 800 µg 100%Witamina D3 (cholekalcyferol) 25 µg 500%Witamina E (alfa-tokoferol) 12
mg 100%Witamina K2 (menachinon -7) 45 µ 60%ProducentCureSupport, Holandia
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