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Preventic D3 olej z wątroby rekina plus czosnek 60 kaps.
 

Cena: 26,88 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Preventic D3,
60 kapsułek

suplement diety

Suplement diety w swoim składzie zawiera witaminę A która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu widzenia, w utrzymaniu
prawidłowego stanu błon śluzowych oraz zachowaniu zdrowej skóry. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, jak również w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i
fosforu. Czosnek wspiera zdolność antyoksydacyjna organizmu i naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.

Składniki: 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 grenlandzkiego 500mg, w tym: alkiloglicerole 95mg, skwalen 10mg, witaminę A 198mcg
(25%*), witamina D 2,5mcg (50%*). Witamina D 47,5mcg (950%) *, macerat olejowy z czosnku 50mg.

* RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Ważne wskazówki:

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.
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Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny
skonsultować się z lekarzem.

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

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny
dla małych dzieci.

Chronić przed światłem.

Stosować minimum przez okres 30 dni.

Producent:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,

ul. Partyzancka 133/151,

95-200 Pabianice.
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