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MyVITA SILVER ADEK FORTE 60kapsułek
 

Cena: 45,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent PRONESS

Opis produktu
 

MyVita SILVER ADEK FORTE 60 kaps.

**Opis produktu:**

Produkt zawiera komplet witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które kompleksowo wpływają na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu.
Preparat składa się wyłącznie z aktywnych składników bez sztucznych dodatków i wypełniaczy. W produkcie znajduje się witamina A
oraz witaminy D, E i K w opatentowanych w formach Quali®-D, Quali®-E i VitaMK-7®.
opatentowane formy witamin Quali®-D, Quali®-E i VitaMK-7®
kompleks witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
doskonale wchłanialna formuła kapsułek typu soft gel

**Składniki:**

olej słonecznikowy; otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona; D-alfa tokoferol Quali®-E;
menachinon-7 z natto VitaMK-7®; palmitynian retinylu; cholekalcyferol Quali®-D
Dzienna porcja zawiera:
Witamina A 800 µg 100% RWS*
Witamina D 50 µg 1000% RWS*
Witamina E 12 mg 100% RWS*
Witamina K 75 µg 100% RWS*
*RWS – referencyjna wartość spożycia

**Działanie:**

Witamina A:
pomaga zachować zdrową skórę,

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/myvita-silver-adek-forte-60kapsulek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza,
ułatwia utrzymanie prawidłowego stanu błon śluzowych,
pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia,
wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
Witamina E:
pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Witamina K:
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości,
przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Witamina D pomaga w:
prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu,
utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi.

**Zalecane spożycie:**

1 kapsułka dziennie. Popić wodą.

**Wielkość opakowania:**

60 kaps.

**Przeciwwskazania:**

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

**Producent:**

MyVita Proness
Nowodworska 17
59-220 Legnica

**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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