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Preventic Edycja Specjalna 60 kaps.
 

Cena: 41,75 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opakowanie 60 kapsułek

Postać kapsułki

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 kapsułka zawiera: olej z wątroby rekina, dostarczający:500mg alkiloglicerole:95mg skwalen:10mg witaminę A (ekwiwalent
retinolu):200 µg (25%)** witaminę D3:2,5 µg (50%)** macerat olejowy z czosnku:50 mg  2 kapsułki zawiera: olej z wątroby rekina,
dostarczający:1000 mg alkiloglicerole:190 mg skwalen:20mg witaminę A (ekwiwalent retinolu):400 µg (25%)** witaminę D3:5 µg (50%)** 
macerat olejowy z czosnku:100 mg  Wskazania Preventic Edycja Specjalna suplement diety zawiera olej z wątroby rekina i czosnek,
które dostarczają alkiloglicerole (AKG), skwalen oraz witaminę A i D3. Składniki produktu wspomagają system odpornościowy w
organizmie człowieka (witamina A i D).  Działanie Witamina A - pomaga 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 D3 - bierze 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.  Czosnek - pomaga zwiększyć zdolność antyoksydacyjną organizmu i wspiera naturalne mechanizmy
obronne organizmu. Dodatkowo czosnek pomaga utrzymać funkcje układu oddechowego w zdrowiu.  Alkiloglicerole - to eterowe lipidy
występujące w niewielkiej ilości w mleku człowieka oraz w układzie krwiotwórczym. Charakterystyczny składnik oleju z wątroby rekina.  
Skwalen - jest składnikiem płaszcza lipidowego ludzkiej skóry oraz tłuszczu wątroby rekina. Jest również metabolicznym prekursorem
cholesterolu i innych steroli.  Sposób użycia Dorośli: 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.  Informacja Suplementy diety
nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy przekraczać zalecanej dawki do
spożycia w ciągu dnia. 
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