
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

Lab One No1 OmegaVIT, 60 kapsułek
 

cena: 89,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie kapsułki, 60 sztuk

Producent LAB ONE

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

N°1 Omega VIT to unikalna formuła łącząca  w sobie najistotniejsze dla zdrowia składniki w jednej kapsułce. Zawiera w sobie wszystko
to, co niezbędne organizmowi do codziennego funkcjonowania. N°1 Omega VIT łączy w sobie moc witaminy D3 w dawce 2500 IU w
kapsułce, wspartej przez witaminę A oraz K2 (mk-7) dla jeszcze lepszej przyswajalności i synergii działania.

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny Omega-3 to podstawa utrzymania zdrowia mózgu, serca, odpowiedniego składu
ciała a także optymalizowania procesów odpornościowych. To nie przypadek, że w 2 kapsułkach N°1 Omega VIT jest ich aż 550 mg w
formie EPA i DHA, czyli tej, na którą nasz organizm ma największe zapotrzebowanie. Całość formuły dopełnia dodatek luteiny oraz
zeaksantyny, które wraz z witaminą A zadbają o kondycję oczu.

DZIAŁANIE:

Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
Przyczynia się do poprawy jakości snu.
Wpływa na dobre samopoczucie.
Wykazuje korzystny wpływ na układ krążenia.
Posiada zdolność wiązania i rozpuszczania kwasów nasyconych, dzięki czemu usprawnia oczyszczanie organizmu ze złogów.
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

Zalecane spożycie: 2 kapsułki dziennie do posiłku.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy
tryb życia są ważne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Spożywanie zalecanej dziennej porcji produktu zapewnia korzystny efekt dla
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zdrowia.

Podmiot odpowiedzialny:

LAB ONE SP. Z O.O.
ul. Warszawska 62, Wielogóra
26-660 Jedlińsk

Dodatkowe informacje o producencie: 

Firma LAB ONE to bezpieczne i skuteczne rozwiązania w drodze do lepszego życia.

Naszym priorytetem jest jakość – codziennie dokładamy wszelkich starań, aby nasze kosmetyki i suplementy spełniały potrzeby nawet
najbardziej wymagających klientów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów udaje nam się to osiągać!
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