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Preventic Edycja Specjalna Suplement diety 60 sztuk
 

Cena: 24,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
550 mg, 60 kapsułek

Preventic Edycja Specjalna zawiera olej z wątroby rekina, który jest źródłem alkilogliceroli (AKG), skwalenu oraz witamin A i D3.
Składniki produktu korzystnie wpływają na prawidłowy przebieg szeregu procesów biochemicznych zachodzących w organizmie
człowieka i wzmacniają jego system odpornościowy.

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 zdrowiej skóry.
Witamina D
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 ochronne organizmu. Dodatkowo czosnek
pomaga utrzymać funkcję układu oddechowego w zdrowiu.

Składniki
olej z wątroby rekina, macerat olejowy z czosnku, Składniki kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć, glicerol

Wartości odżywcze
1 kapsułka 2 kapsułki

olej z wątroby rekina dostarczający: 500 mg 1000 mg
alkiloglicerole 95 mg 190 mg
skwalen 10 mg 20 mg
witaminę A (ekwiwalent retinolu) 200 µg (25%)* 400 µg (50%)*
witaminę D3 2,5 µg (50%)* 5 µg (100%)*
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1 kapsułka 2 kapsułki
macerat olejowy z czosnku 50 mg 100 mg
*% referencyjnej wartości spożycia

Dawkowanie
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. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i matki karmiące przed zastosowaniem powinny
skonsultować się z lekarzem.

Alergeny
Ryba: Zawiera

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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