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PREVENTIC EDYCJA SPECJALNA 60 kapsułek
 

Cena: 19,85 PLN

Opis słownikowy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

OpisSuplement diety Preventic Edycja Specjalna zawiera bezzapachowy czosnek 50 mg oraz wysoką dawkę oleju z wątroby rekina 500
mg w jednej kapsułce. Dostarcza on alkilogliceroli (AKG), skwalenu oraz witaminy A i D. Składniki produktu wspierają naturalne
mechanizmy obronne (czosnek), prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witaminy A i D), pomagają w utrzymaniu
dobrego widzenia (witamina A), zdrowych kości i zębów (witamina D).Witamina Apomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Ponadto witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon
śluzowych oraz przyczynia się do zachowania zdrowej skóry.Witamina Dbierze udział w procesie podziału komórek i pomaga w
prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Ponadto pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i
fosforu. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz zębów.Czosnekpomaga zwiększyć zdolność antyoksydacyjną organizmu i wspiera
naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dodatkowo czosnek pomaga utrzymać funkcje układu oddechowego w
zdrowiu.Alkilogliceroleto eterowe lipidy występujące w niewielkiej ilości w mleku człowieka oraz w układzie krwiotwórczym.
Charakterystyczny składnik oleju z wątroby rekina.Skwalenjest składnikiem płaszcza lipidowego ludzkiej skóry oraz oleju z wątroby
rekina. Jest również metabolicznym prekursorem cholesterolu i innych steroli.Sposób użyciaDorośli: raz dziennie po 2 kapsułki, przed
lub po posiłku. Dzieci powyżej 3 roku życia: raz dziennie po 1 kapsułce, przed lub po posiłku. Dzieciom należy wycisnąć zawartość
kapsułki na łyżeczkę. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.Składolej z wątroby rekina
(ryby i produkty pochodne), macerat olejowy z czosnku.Składniki kapsułki:żelatyna, substancja utrzymująca wilgotność: glicerol.Produkt
zawiera ryby i produkty pochodne.1 kapsułka 2 kapsułkiolej z wątroby rekina, dostarczający: 500 mg 1000 mgalkiloglicerole 95 mg 190
mgskwalen 8,5 mg 17 mgwitaminę A (ekwiwalent retinolu) 132 µg (17%)* 264 µg (33%)*witaminę D 2,5 µg (50%) 5 µg (100%)macerat
olejowy z czosnku 50 mg 100 mg % referencyjnej wartości spożycia
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