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Data, Preventic D3, olej z wątroby rekina, 60 kapsułek
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

UWAGA!!! KRÓTKA DATA WAŻNOŚCI

DATA WAŻNOŚCI: 2023.09.30 r.

PREVENTIC D3 OLEJ Z WĄTROBY REKINA - 60 KAPSUŁEK
WSPOMAGA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

Suplement diety Preventic D3 zawiera olej z wątroby rekina, który dostarcza alkilogliceroli (AKG), skwalenu oraz witamin A i D. Ponadto
produkt został wzbogacony czosnkiem oraz dodatkową dawką witaminy D.

Łączna dawka witaminy D w 1 kapsułce 50 µg 1000% RWS - 2000 j.m.

Witamina A - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz utrzymaniu prawidłowego widzenia.
Ponadto witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych oraz zachowaniu zdrowej skóry.

Witamina D - pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Witamina D bierze udział w procesie podziału komórek, a ponadto pomaga w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu
wapnia i fosforu.

Czosnek - wspiera zdolność antyoksydacyjną organizmu i wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dodatkowo
czosnek pomaga utrzymać funkcje układu oddechowego w zdrowiu.

Sposób użycia:

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
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Skład

Olej z wątroby rekina (ryby i produkty pochodne), żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, macerat olejowy z
czosnku, cholekalcyferol.

1 kapsułka zawiera:

Olej z wątroby rekina - 500 g, 

 w tym:

Alkiloglicerole - 95 mg

Skwalen - 10 mg

Witamina A - 198 mcg (25%*)

Witamina D - 2,5 mcg (50%*)

Witamina D - 47,5 mcg (950%*)

Macerat olejowy z czosnku - 50 mg

* %RWS Referencyjnej wartości spożycia

Ważne:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.
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