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ALINESS Avitale D3+K2 Forte 4000mg+50mg 30
 

Cena: 44,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: Oliwa z oliwek Extra Virgin z pierwszego tłoczenia, witamina K (menachinon-7 w opatentowanej postaci VitaMK7 PURE®,
naturalna witamina D z lanoliny (cholekalcyferol), naturalna witamina E (octan D-alfa-tokoferylu).

Zalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 1 porcja dziennie w trakcie
posiłku, rozpuścić w łyżce stołowej oleju lub innego płynu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Naturalne źródło witamin D i K na bazie fermentacji bakterii Bacillus Subtilis Natto

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się stosowanie zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zawartość opakowania: 30 ml (600 porcji/pompek).

Przed użyciem wstrząsnąć.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Witaminy D oraz K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości
Najwyższa dawka witamin w jednej kropli!

Naturalna witamina K2 VitaMK7® 50 µg w kropli
Naturalna witamina D3 z lanoliny 4000 IU w kropli
Jedna kropla produktu zawiera podwójną dawkę 50 µg naturalnej witaminy K2 mk7 w opatentowanej postaci VitaMK7® oraz
maksymalną dawkę aż 4000 IU witaminy D w postaci naturalnego cholekalcyferolu pochodzącego z lanoliny. Witaminy zostały
rozpuszczona w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia, dzięki czemu odznaczają się wysoką przyswajalnością.

Avitale Witamina K2 z D3 FORTE spełnia wymogi CLEAN LABEL – nie zawiera sztucznych i technologicznych dodatków, barwników oraz

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://herbio.pl/aliness-avitale-d3-k2-forte-4000mg-50mg-30.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Herbio Konrad Kargol

Ul. Orzechowa 5, Kraków
+48 882 004 002

 

konserwantów.

DZIAŁANIE WITAMINY K2

pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
DZIAŁANIE WITAMINY D3

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu.
przyczynia się do prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów.
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina K w opatentowanej postaci VitaMK7®®the most advanced K2 Menaquinone 7 product in the market?, to jedno z najlepszych
naturalnych źródeł witaminy K, bardzo dobrze przyswajalnej, przebadanej oraz o udokumentowanym działaniu zaopiniowanym przez
EFSA (Europejska Agencja d.s. żywności)
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