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Vitaminum A+E APTEO 30 kaps
 

Cena: 4,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps. (2x15)

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: Synoptis Pharma

ul. Krakowiaków 65 

02-255 Warszawa

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

APTEO WITAMINA A+E przede wszystkim działa antyoksydacyjnie, neutralizując działanie wolnych rodników. Ponadto korzystnie
wpływa na pracę narządu wzroku oraz stan skóry i błony śluzowej.

 

 

ZASTOSOWANIE:

APTEO WITAMINA A+E to złożony suplement diety, dostępny w postaci łatwych w przełykaniu kapsułek Dostarcza organizmowi
witaminy A i E. Witamina A korzystnie oddziałuje na stan skóry i śluzówek, wspomagając ich regenerację oraz zachowanie
odpowiedniego nawilżenia. Wspiera prawidłową pracę narządu wzroku (jej metabolit retinol jest składnikiem niezbędnym do widzenia
barw). Uczestniczy w procesie specjalizacji komórek. Witamina E jest znanym antyoksydantem, charakteryzującym się niezwykle silnym
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działaniem. Skutecznie zwalcza wolne rodniki, spowalniając równocześnie procesy starzenia się oraz zapobiegając zmianom
nowotworowym. Bierze udział w wytwarzaniu męskiego nasienia oraz w prawidłowym rozwoju płodu.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka na dobę

 

Zawartość substancji w zalecanej porcji dziennej

1 kapsułka zawiera: olej słonecznikowy; żelatyna wieprzowa; octan DL-alfa-tokoferylu 20 mg witaminy E (167% ZDS*), substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol; palmitynian retinylu (750 µg witaminy A (93,75% ZDS*)

* Zalecana Dziennej Spożycie (%)

 

SKŁAD:

1 kapsułka zawiera: olej słonecznikowy; żelatyna wieprzowa; octan DL-alfa-tokoferylu 20 mg witaminy E (167% ZDS*), substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol; palmitynian retinylu (750 µg witaminy A (93,75% ZDS*)

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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