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FORMEDS BICAPS ADEK 60 Kapsułek
 

Cena: 75,99 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

FORMEDS BICAPS ADEK 60 KAPS.

**Opis produktu:**

Suplement diety BICAPS ADEK zawiera kompozycję witamin A, D, E i K, w tym witaminę A z marchwi, mikrokapsułkowaną witaminę K i
wegańską, mikrokapsułkowaną witaminę D. Tym samym pomaga uzupełniać codzienną dietę w witaminy niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Produkt nie zawiera sztucznych dodatków i jest odpowiedni
dla wegetarian i wegan.

**Składniki:**

Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu z soi), pullulan (otoczka kapsułki), inulina (korzeń cykorii), witamina K (mikrokapsułkowany
menachinon-7), ekstrakt z korzenia marchwi (Daucus carota L. zawiera 20% beta-karotenu), witamina D (mikrokapsułkowany
cholekalcyferol z porostów)

**Działanie:**

BICAPS ADEK to suplement diety, który bazuje na zawartości witamin A, D,E i K.
Witamina A pomaga zachować zdrową skórę i utrzymać prawidłowe widzenie.
Witaminy A i D wspierają działanie układu odpornościowego, a witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości, a witamina K sprzyja prawidłowemu krzepnięciu krwi.
Produkt nie zawiera sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników, takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,
dwutlenek tytanu itp. Jego składniki zamknięte są w naturalnej kapsułce z pullulanu, który otrzymywany jest w naturalnym procesie
fermentacji bez użycia surowców pochodzenia zwierzęcego.

**Zalecane spożycie:**
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1 kapsułka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią oraz dzieciom.

**Producent:**

FORMEDS
UL. MARCELIŃSKA 90
60-324 POZNAŃ

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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