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Capivit A+E Forte System Suplement diety 30 sztuk
 

Cena: 18,49 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Capivit A+E Forte System to suplement diety, który jest dostępny w formie tabletek. Opakowanie zawiera 30 tabletek.

Produkt ten jest przeznaczony do uzupełniania codziennej diety w witaminy A i E oraz inne składniki odżywcze. Witamina A i E są
ważnymi antyoksydantami, które pomagają chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Składniki aktywne w Capivit A+E Forte System to:

Witamina A: Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, która odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego wzroku, prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego oraz wzrostu i rozwoju komórek.
Witamina E: Jest to również witamina rozpuszczalna w tłuszczach, znana jako silny antyoksydant. Pomaga chronić komórki przed
stresem oksydacyjnym oraz wspiera zdrowie skóry i układu sercowo-naczyniowego.
Składniki dodatkowe: Oprócz witamin A i E, Capivit A+E Forte System może zawierać inne składniki odżywcze, takie jak składniki
mineralne, witaminy z grupy B, kwasy tłuszczowe omega-3 czy składniki roślinne, które mogą mieć korzystny wpływ na organizm.

Wskazania
witamina A pomaga zachować zdrową skórę,witamina E pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym

Składniki
olej <span style='font-weight: bold;'>arachidowy</span>, żelatyna wieprzowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, witamina E,
witamina A

Wartości odżywcze 1 kapsułka % RWS
składnik odżywczy
Witamina A 750 µg 94%
Witamina E 20 mg 167%
RWS - Referencyjne Wartości
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1 kapsułka % RWS
Spożycia

Stosowanie
Jak stosować suplement diety Capivit A+E forte system:
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie.
Produkt zaleca się stosować regularnie przez minimum 30 dni.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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