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Capivit A + E Forte System Zdrowa i piękna skóra, kapsułki,
30 szt.
 

Cena: 15,08 zł

Opis słownikowy

Postać kapsułki

Producent Omega Pharma

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis Capivit A + E Forte System Zdrowa i piękna skóra, kapsułki, 30 szt.

Opis

Capivit A + E, Zdrowa i piękna skóra

 

Suplement diety.

 

Składniki

olej arachidowy (substancja wypełniająca), żelatyna wieprzowa (składnik otoczki), glicerol (substancja utrzymująca wilgoć E422),
witamina A ekwiwalent retinolu (octan retinylu, substancja czynna), witamina E ekwiwalent alfa-tokoferolu (octan DL-alfa-tokoferylu,
substancja czynna)

Składniki 1 kapsułka % realizacji zalecanego dziennego spożycia
Witamina A 750 mcg (ekwiwalentu retinolu) 94
Witamina E 20 mg (ekwiwalentu alfa-tokoferolu) 167
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Właściwości składników

Capivit A+E z formułą Forte System to kompleks witamin A i E - dwóch podstawowych i ważnych witamin decydujących o prawidłowym
przebiegu najważniejszych procesów życiowych skóry, zapewniających jej zdrowy wygląd i dobrą kondycję.

 

 

Suplement diety Capivit A+E z formułą Forte System:

 

Zawiera witaminę A (94% ZDS), która pomaga zachować zdrową skórę i przyczynia się do utrzymania prawidłowego stanu błon
śluzowych.
Zawiera witaminę E (167% ZDS), która pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli przed wolnymi
rodnikami, które powodują starzenie się skóry.

 

 

 

Zalecane dzienne spożycie

1 kapsułka dziennie.

 

Produkt zaleca się stosować regularnie przez minimum 30 dni.

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przeciwwskazania: Preparatu nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

 

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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