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ALINESS ProADEK 60kaps
 

Cena: 42,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: Naturalna witamina K (VitaMK7® (menachinon-7), naturalna witamina E (D-alfa tokoferol), naturalny beta-karoten
(CaroCare®), witamina D z lanoliny (cholekalcyferol), substancja wypełniająca (olej słonecznikowy); składniki otoczki: żelatyna,
substancja wiążąca (glicerol), woda.

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: jedna kapsułka w trakcie posiłku.

Produkt nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób żywienia oraz zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Suplement diety proADEK® to produkt w którym syntetyczna postać witaminy A została zastąpiona naturalna prowitaminą A –
betakarotenem. Organizm nasz przekształca betakaroten do postaci witaminy A.

Działanie witamin ADEK:

witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mięśni
witamina D przyczynia się do utrzymania zdrowych zębów
witamina D przyczynia się do normalnego funkcjonowania układu odpornościowego
witamina D odgrywa rolę w procesie podziału komórek
witamina D przyczynia się do prawidłowej absorpcji / wykorzystania wapnia i fosforu
witamina D przyczynia się do prawidłowego poziomu wapnia we krwi
witamina D przyczynia się do utrzymania prawidłowych kości
witamina A utrzymuje prawidłowy stan skóry i błon śluzowych
witamina A wpływa na utrzymanie wzroku
witamina A wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego

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

https://herbio.pl/aliness-proadek-60kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Herbio Konrad Kargol

Ul. Orzechowa 5, Kraków
+48 882 004 002

 

witamina E chroni komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym

Witamina A jako betakaroten:

Naturalny BetaKaroten 15 mg (ProWitamina A) CaroCare® to opatentowana europejska postać naturalnego betakarotenu
pochodzącego z biofermentacji.

Betakaroten wykorzystywany jest przez nasz organizm do przekształcenia go do postaci witaminy A dlatego nazywany jest „Pro
Witaminą A”.

Działanie witaminy A:
odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

pomaga zachować zdrową skórę

pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowaniau układu odpornościowego

Witamina K w opatentowanej postaci VitaMK7® to jedno z nielicznych źródeł w 100% naturalnej witaminy K, bardzo dobrze
przyswajalnej, przebadanej oraz o udokumentowanym działaniu zaopiniowanym przez EFSA (Europejska Agencja d.s. żywności).

Witamina D:
Witamina D marki pochodzi z naturalnej lanoliny, którą wykorzystuje się do uzyskania 7-Dehydrocholesterolu – organicznej pochodnej
cholesterolu.
-wspiera prawidłową odporność organizmu.
-wpływa korzystnie na wchłanianie wapnia i fosforu.
-przyczynia się do prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
-przyczynia się do prawidłowej budowy zębów.
-wspiera prawidłowe funkcjonowanie mięśni.
-przyczynia się do prawidłowej budowy kości

Witamina E:
zwana "witaminą młodości", bierze udział w wielu ważnych procesach w organizmie człowieka. Mimo, że dzienne zapotrzebowanie na
witaminę E jest raczej małe, to jej niedobór może skończyć się poważnymi dolegliwościami.

Połączenie Witaminy K wraz z Witaminą D odgrywa ważną rolę w budowaniu i utrzymaniu mocnych kości,

Więcej o samej witaminie K w postaci VitaMK7®

Czy VitaMK7® jest najbardziej zaawansowanym produktem K menachinon 7 na rynku?

Tak. VitaMK7® pochodzi ze źródeł naturalnych. Powstaje w opatentowanym procesie biofermentacji przy udziale kultur bakterii Bacillus
subtilis natto. W procesie fermentacji nie biorą udziału żadne inne bakterie, które są stosowane w innych formach (np. syntetycznych).

All-trans menachinon 7?

VitaMK7® zawiera > 99% all-trans menachinonu 7 (czyli czystego źródła witaminy K). Źródła syntetyczne zawierają maksymalnie 95%
witaminy K.
Dodatkowo VitaMK7®
• nie zawiera zanieczyszczeń i pozostałości z procesu fermentacji
• nie ma pozostałości bakteryjnych
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• nie zawiera domieszek syntetycznych form
• nie bierze udziału w żadnych syntetycznych procesach
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