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PREVENTIC D3 OLEJ Z WĄTROBY REKINA, 60 KAPSUŁEK
 

Cena: 25,10 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

PREVENTIC D3. OLEJ Z WĄTROBY REKINA, 60 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Preventic D3 jest to suplement diety dla osób dorosłych, który zawiera olej z wątroby rekina. Ponadto został wzbogacony o czosnek oraz
dodatkową porcję witaminy D3. Wspomaga odporność, wzrok oraz zdrowie kości.

**Składniki:**

Olej z wątroby rekina, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, macerat olejowy z czosnku, choelaklyferol

1 kapsułka zawiera:
Olej z wątroby rekina - 500 g,  w tym:
- alkiloglicerole - 95 mg
- skwalen - 10 mg
- witamina A - 198 mcg (25%*)
- witamina D - 2,5 mcg (50%*)
Witamina D - 47,5 mcg (950%*)
Macerat olejowy z czosnku - 50 mg

* %RWS Referencyjnej wartości spożycia

**Działanie:**

Preventic D3 zawiera olej z wątroby rekina bogaty w witaminy A i D3. Dodatkowo, został wzbogacony o czosnek i witaminę D3 2000 j.m.
Witamina A wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego oraz utrzymanie prawidłowego widzenia. Pomaga też
zachować prawidłowy stan błon śluzowych oraz zdrową skórę. Witamina D zapewnia wsparcie dla odporności oraz jest ważna dla
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zdrowych kości oraz zębów. Uczestniczy w procesie podziału komórek i wspiera prawidłowe wchłanianie i wykorzystywanie wapnia i
fosforu. Z kolei czosnek wykazuje zdolność antyoksydacyjną i wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dodatkowo, wspiera
utrzymanie funkcji układu oddechowego w zdrowiu.

**Zalecane stosowanie:**

Dorośli: 1 kapsułka dziennie.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

**Producent:**

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

**Uwagi:**

Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie
terminu ważności.

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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