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ALINESS ProAdek Retinol 30ml
 

Cena: 49,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

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

Zalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: od 1 do 5 porcji dziennie w
trakcie posiłku, rozpuścić w łyżce stołowej oleju lub innego płynu. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

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

Zawartość opakowania: 30 ml (600 porcji). Porcja = pełna pompka.

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

Działanie:

Zestaw wszystkich witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D3, E i K2 MK7 (Bacillus Subtilis Natto).

DZIAŁANIE WITAMINY D:

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu.
przyczynia się do prawidłowego poziomu wapnia we krwi.
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pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów.
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

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

Działanie Witaminy K:

Witamina K odgrywa ważną rolę w budowaniu i utrzymaniu mocnych kości.

Działanie Witaminy E:

witamina E chroni komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym

Avitale ProADEK® retinol to zestaw 4 witamin lipofillnych (A, D, E, i K):

Witamina A – w formie aktywnego retinolu (palmitynianu retinylu)
Witamina D – w postaci dobrze przyswajalnego cholekalcyferolu z lanoliny
Witamina E – jako naturalna D-alfa-tokoferol
Witamina K – naturalna witamina K2 w opatentowanej postaci VitaMK7®
Avitale ProADEK® retinol spełnia wymogi CLEAN LABEL – nie zawiera sztucznych i technologicznych dodatków, barwników oraz
konserwantów

Witamina A (retinol):

Witamina A to grupa związków nazywanych retinoidami, której najbardziej aktywnym i znanym przedstawicielem jest retinol. Avitale
ProADEK® retinol zawiera stabilną formę witaminy A w formie estru retinolu – palmitynianu retinylu, który występuje naturalnie w
wątrobie, dzięki czemu jest dobrze rozpoznawany i tolerowany przez organizm. Ze względu obecność długiego łańcucha węglowego,
uwalnianie retinolu z palmitynianu retinylu odbywa się powoli i stopniowo, dzięki czemu jest on bezpieczniejszy od innej popularnej
postaci tej witaminy – octanu retinylu.

Witamina D:

Produkt zawiera wysoką dawkę witaminy D w postaci naturalnego cholekalcyferolu, pochodzącego z lanoliny. Witamina została
rozpuszczona w oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia, dzięki czemu odznacza się wysoką przyswajalnością.

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.

Witamina E to grupa związków określanych mianem tokoferoli. Wraz z witaminami A, D i K należą one do grupy witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach. Oznacza to, że są one magazynowane w organizmie (a nie wydalane z moczem lub potem, jak witaminy
rozpuszczalne w wodzie), głównie w tkance tłuszczowej i nadnerczach. Dodatkowo, przyswajanie "witaminy młodości" przez organizm
wspomagają inne witaminy, takie jak witamina A, kompleks witamin B, witamina C, mangan, selen, fosfor oraz niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe.

Warto wiedzieć, że na rynku dostępne są różne formy chemiczne witaminy E:

D-alfa-tokoferol,
DL-alfa-tokoferol,
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Octan D-alfa-tokoferylu,
Octan DL-alfa-tokoferylu,
Bursztynian D-alfa-tokoferylu
Związki zaczynające się od DL to syntetyczne (sztuczne) postacie witaminy E uzyskiwane w sposób chemiczny. Związki zaczynające się
od D pochodzą z naturalnych źródeł.

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

VVitaMK7® pozyskiwana jest w drodze fermentacji Bacillus Subtilis Natto i przy użyciu obojętnego chemicznie CO-2. Menachinon -7
będący naturalnym źródłem Witaminy K marki Avitale pochodzi od jedynego producenta Europejskiego.

WIĘCEJ O SAMEJ WITAMINIE K W POSTACI VitaMK7®

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

Tak. 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).

Czy VitaMK7® jest całkowicie wolne od alergenów i soi?

Tak. Z pełną odpowiedzialnością możemy zaświadczyć, że produkt nie zawiera alergenów ani soi, która jest wykorzystywana do pro-
dukcji innych, syntetycznych form witaminy K.

nie zawiera:

alergenów, soi i jej pochodnych, glutenu, Laktozy
składników genetycznie modyfikowanych (GMO)
nie zawiera zanieczyszczeń z procesu biofermentacji, ich pozostałość to tylko 1%
nie zawiera domieszek syntetycznych form
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