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PHARMOVIT ADEK+C Max 60 kapsułek
 

Cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent PHARMOVIT SP. Z O.O. SP. KOMANDYT.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościPHARMOVIT ADEK+C Max 60 kapsułekSuplement diety ADEK + C Max zawiera naturalne formy witamin A,D,E i K. Skład
wzbogacony został witaminą C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz ekstraktem z pieprzu czarnego
BioPerine®. Pieprz czarny wspiera trawienie i wchłanianie składników odżywczych.Naturalny Beta-karoten (Prowitamina A) CaroCare®
to opatentowana europejska postać naturalnego beta-karotenu pochodzącego z fermentacji. Witamina A pomaga w zachowaniu
zdrowej skóry oraz w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina D w formie cholekalcyferolu pozyskana z lanoliny pomaga w
prawidłowym wchłanianiu/wykorzystaniu wapnia i fosforu. Pomaga również w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi oraz
zdrowych kości, zębów. Witamina A i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dodatkowo witamina D
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Naturalna witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
VitaMK7® to naturalna forma witaminy K. Powstaje w opatentowanym procesie biofermentacji przy udziale Bacillus subtilis natto, bez
użycia dodatkowych środków chemicznych. VitaMK7® w porównaniu do syntetycznych źródeł witaminy K wykazuje większą aktywność
biologiczną (zawiera > 99% all-trans MK7). VitaMk7® nie zawiera żadnych alergenów (w tym również soi) oraz charakteryzuje się bardzo
wysoką stabilnością. Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwiZalecane
spożycieZalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: Spożywać 1
kapsułkę dziennie. Popić wodą (250 ml). Zalecana porcja dzienna to 1 kapsułka.SkładnikiWitamina C (kwas L-askorbinowy); otoczka
kapsułki Vcaps®: hydroksypropylometyloceluloza; witamina A z CaroCare® (beta-karoten); witamina E (bursztynian D-alfa tokoferylu);
BioPerine® - ekstrakt z owoców pieprzu czarnego standaryzowany na 95% piperyny; witamina K z natto (menachinon); witamina D z
lanoliny (cholekalcyferol)BioPerine® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SABINSA.VCAPS® jest znakiem towarowym firmy
Lonza lub jej oddziałów.Składniki w porcji dziennej1 kapsułkaWitamina C 200,00 µg (250% RWS)*Naturalna witamina E 12,00 mg (100%
RWS)*CaroCare® naturalny beta-karoten 48,00 mgw tym witamina A 800,00 µg/2672 IU (100% RWS)*VitaMK7® naturalna witamina K
75,00 µg (100% RWS)*Witamina D z lanoliny 50,00 µg/2000 IU (1000% RWS)*BioPerine® ekstrakt z pieprzu czarnego 3,00 mgw tym
piperyna 2,85 mg*RWS – Referencyjne Wartości SpożyciaProducentPharmovit Sp. z o.o., Sp. komandytowaPlac Gabriela Narutowicza
1/6 09-402, Płock, Polska
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