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WITAMINA ADEK Dr. Jacobs krople 20ml
 

Cena: 83,90 PLN

Opis produktu
 

WITAMINA ADEK Dr. Jacobs krople 20ml

600 kropli po:

240 μg / 800 j.m. (30%*) witaminy A,
20 μg / 800 j.m. (400%*) witaminy D3,
4 mg (33%*) witaminy E (mieszanka tokoferoli),
20 μg (27%*) witaminy K2 (MK-7).
* % zalecanego dziennego spożycia

Witamina ADEK Dr. Jacob's stanowią kompleks wszystkich czterech witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które wykazują szerokie
spektrum działania.
Witaminy w produkcie są rozpuszczone w naturalnym oleju z kokosa (MCT - średniołańcuchowym). To czyni je dużo lepiej
przyswajalnymi!
Dodatek olejku z bergamotki powoduje lekko cytrusowy posmak.

Warto zaznaczyć, że dłuższa suplementacja jednej z witamin rozpuszczalnej w tłuszczach, może powodować niedobór pozostałych z tej
grupy. Wspólnie ich przyjmowanie wykazuje zjawisko synergii, co w konsekwencji potęguje działanie w porównaniu z mocą
pojedynczych składników.

Podstawowe działanie poszczególnych witamin:
Witamina A ma wpływ na:

jakość widzenia,
sprawność układu odpornościowego,
stan błon śluzowych i skóry ,
metabolizm żelaza.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 
Witamina D3 ma wpływ na:

sprawność układu odpornościowego,
przyswajalność wapnia,
układ kostny,
funkcjonowanie mięśni.

Witamina E:

to jest z nasilniejszych naturalnych antyoksydantów.

Witamina K2 ma wpływ na:

krzepliwość krwi,
układ kostny.

Bardzo istotną informacją jest pochodzenie witamin w danym preparacie, gdyż to ma kluczowy wpływ na ich biodostępność.

Witamina A pozyskiwana jest w jednym z najlepszych laboratoriów europejskich w procesie syntezy.

Witamina D3 pozyskiwana jest z lanoliny z wełny owczej (ekstrahowana za pomocą naświetlania promieniami UV).

Witamina E (mieszanka naturalnych tokoferoli) pozyskiwana jest z warzyw.

Witamina K2 uzyskujemy z olejków eterycznych. To zapewnia najwyższą ilość czystego menachinonu-7 (MK-7), jego przyswajalność
oraz brak zanieczyszczeń.

Witaminy są rozpuszczone we frakcji kwasów tłuszczowych MCT, pozyskiwanych z oleju kokosowego. Jedną z ich istotnych zalet jest
brak wpływu na profil lipidowy krwi, przez co nie zwiększają ryzyka chorób układu krążenia. Zastosowanie MCT ma korzystny wpływ
również na trwałość witamin w preparacie.

Dawkowanie:
Osoby dorosłe w szczególności kobiety w ciąży i karmiące, osoby pracujące w nocy, z ciemną karnacją skóry, dzieci otyłe (BMI pow. 90
percentyla dla lokalnej populacji): 2 krople.
Dzieci od 18 miesiąca życia do 15 roku życia: 1 kropla.
Dzieci od 1 do 18 miesiąca życia oraz wcześniaki (po konsultacji z lekarzem): 1 kropla.

Zakroplić do jamy ustnej i rozprowadzić po niej językiem.

Skład:
Olej MCT (z kokosa, 48%), mieszanka tokoferoli (naturalna witamina E), cholekalcyferol (witamina D3), palmitynian retinolu, witamina K2
(all-trans menachinon-7), aromat – olejek z bergamotki.

Uwaga:
Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np.
warfaryna i acenokumarol). Osoby takie powinny skonsultować przyjmowanie produktu z lekarzem!

Produkt wegetariański.
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