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MYVITA Naturalne witaminy ADEK Forte 30 ml
 

Cena: 60,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać krople

Producent PRONESS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościMYVITA Naturalne witaminy ADEK Forte 30 mlPreparat zawiera 30 ml wyselekcjonowanych związków aktywnych,
mających na celu dostarczenie najwyższej jakości witamin A, E, D oraz K.Należy pamiętać, że są to witaminy rozpuszczalne w
tłuszczach.Naturalnie występują w olejach roślinnych i smalcach zwierzęcych, dlatego należy zażywać je w ich w obecności, aby
zapewnić maksimum wchłanialności.Suplement diety zawiera wysokiej jakości witaminę A oraz witaminy D, E i K pochodzenia
naturalnego.Zastosowano zaawansowane i opatentowane formy tych witamin, co zapewnia najwyższy poziom
wchłanialności.Dodatkowym atutem preparatu jest rozpuszczenie składników aktywnych w certyfikowanej BIO oliwie z oliwek extra
virgin pochodzącej z kontrolowanych upraw ekologicznych.Witamina A:wpływa na prawidłowy stan i wygląd skóry,bierze udział w
fizjologicznym metabolizmu żelaza,wchodzi w skład stanu błon śluzowych,umożliwia prawidłowe widzenie,czuwa nad prawidłowym
funkcjonowaniem układu odpornościowego.Witamina E:działa antyrodnikowo,jest naturalnym antyoksydantem,chroni komórki przed
stresem oksydacyjnym.Witamina K, niezbędna:aby utrzymać zdrowe kości,do prawidłowego krzepnięcia krwi.Witamina D pomaga
w:prawidłowym wchłanianiu i metabolizmie wapnia i fosforu,utrzymaniu zdrowych kości i zębów, i mięśnizachowaniu prawidłowych
funkcji układu odpornościowego,metabolizmie energetycznymutrzymać poziom wapnia we krwi na właściwym poziomie30 ml - 400
kropliZalecane spożycie4 krople dziennie. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.Produkt wyposażony jest w pompkę
dozującą.Jedno naciśnięcie pompki dostarcza porcję (4000 j.m.) 100mcg witaminy D3.WażneOstrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa:Nie stosować u osób uczulonych.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Suplement diety nie może być
stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać w temperaturze pokojowej.SkładnikiEkologiczna oliwa z oliwek
extra virgin BIO, D-alfa tokoferol Quali®-E (naturalna witamina E), cholekalcyferol Quali®-D (naturalna witamina D), menachinon-7 z natto
VitaMK-7® (naturalna witamina K), palmitynian retinylu (witamina A).ProducentMyVita PronessNowodworska 1759-220 Legnica
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