
 
Apteka Zdrovita.pl

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

 
 

Witamina ADEK, krople 20ml
 

cena: 82,95 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Postać krople

Producent Dr. Jacob's

Substancja
czynna

Witamina A, Witamina D3 (Cholekalcyferol),
Witamina E (Tokoferol), Witamina K2 MK7
(Menachinon-7)

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie na odporność, na poprawę wzroku, na
zdrowe kości, stres oksydacyjny

Opis produktu
 

Gwarancja oryginalności. Bezpieczna wysyłka w gwarantowanych warunkach.

Witamina ADEK Dr. Jacob’s to pierwszy taki produkt na rynku. Dzięki temu, że witaminy są rozpuszczone w oleju, już w ustach
wchłaniają się bezpośrednio do krwiobiegu (z pominięciem układu pokarmowego)

Witaminy A, D3, E i K2 mają naukowo dowiedziony korzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu:

Składniki:

Składniki: olej słonecznikowy bogaty w kwas oleinowy (95%), mieszanka tokoferoli (naturalna witamina E), aromat – olejek z bergamotki,
palmitynian retinolu, cholekalcyferol (witamina D3), witamina K2 (all-trans menachinon-7)

Preparat Witamina A D E K 20 ml w płynie jest równowartością 600 kropli

600 kropli po:

Witamina A - 240 μg / 800 j.m. (30%*)
Witamina D3 - 20 μg / 800 j.m. (400%*)
Witamina E (mieszanka tokoferoli) - 4 mg (33%*)
Witamina K2 (MK-7) - 20 μg (26,5%*)

Witamina A dla:
-�� prawidłowego widzenia
-� funkcjonowania układu odpornościowego
-�� zachowania zdrowej skóry
-�� prawidłowego stanu błon śluzowych
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-�� metabolizmu żelaza

Witamina D dla:
-�� układu odpornościowego
-�� przyswajania wapnia
-�� zdrowych kości i zębów
-�� funkcji mięśni

Witamina E dla:
-�� ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i spowalniania procesów starzenia (witamina E to jeden z najsilniejszych naturalnych
antyutleniaczy)

Witamina K dla:
-�� prawidłowej krzepliwości krwi
-�� zdrowych kości i zębów

Sposób użycia:
1-2 krople na łyżeczce lub wprost do ust
Zakroplić do jamy ustnej i rozprowadzić po niej językiem

Ważne informacje dodatkowe:

osoby dorosłe, w szczególności otyłe (BMI 30+ kg/m2): 4 krople;

osoby dorosłe, w szczególności: kobiety w ciąży i karmiące, osoby pracujące w nocy, osoby z ciemną karnacją skóry, otyłe osoby
dorosłe i otyłe dzieci (BMI pow. 90 percentyla dla lokalnej populacji): 2 krople;

dzieci do 18 miesiąca życia oraz wcześniaki (po konsultacji z lekarzem): 1 kropla

Kategoria produktu:

Suplement diety

Sprawdź także inne preparaty zawierajace witaminę E

 Witamina A Tabletki | Witamina A Kapsułki | Witamina A Krople 

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę D

Witamina K2 MK7 Krople | Witamina K2 MK7 Tabletki | Witamina K2 MK7 Kapsułki

Sprawdź także inne preparaty zawierające witaminę A

Witamina A krople | Witamina A tabletki | Witamina A kapsułki | Witamina A syrop
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