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MyVita vitaminy ADEK Forte krople 30 ml
 

Cena: 55,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Producent Proness

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Wysokiej jakości witamina A oraz witaminy D, E i K pochodzenia naturalnego w zaawansowanych formach o doskonałej wchłanialności.
Witamina A pomaga zachować zdrową skórę, ułatwia utrzymanie prawidłowego stanu błon śluzowych, pomaga w utrzymaniu
prawidłowego widzenia, wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Witamina D pomaga w utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, przyczynia się do
prawidłowego krzepnięcia krwi. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie
Suplementacja diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie
4 krople dziennie, aplikować bezpośrednio do jamy ustnej.

Składniki
Ekologiczna oliwa z oliwek extra virgin BIO, D-alfa tokoferol Quali-E, palmitynian retinylu, menachinon-7 z natto VitaMK-7, cholekalcyferol.

4 krople zawierają: witamina A 800mcg (100%)*, witamina D 2000 j.m. (50mcg) (1000%)*, witamina E 12mg (100%)*, witamina K
100mcg
(133%)*.

*RWS- Referencyjna Wartość Spożycia.

Ostrzeżenia
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

Ważne wskazówki
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 Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

1 opakowanie to 100 zalecanych dziennych porcji.

Pojemność:
30ml

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
Proness,
ul. Nowodworska 17,
59-220 Legnica.
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